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যাহাকে পৌন্রব্পে পাইয। আপনাকে ধন্য মনে কবিযাছিলাম, যে বপে, 

গুণে, সর্ববাংশে আমাব কুলপ্রদীপ হইবে বলিয|! আশা কবিযা- 

ছিলাম, যাহার এরতিতীপ্রদীপ্ত সুখমগুলে ভানু” ও নি্বশহ্ক 

চাবত্রে ণবিমলচন্দ্র” ভভয নামই সাথক হহ্যাছিল, 

যে আমাব পাপসংসর্গ সহিতে না পাঁবিযা। অকালে 

দিব্যধামে প্রস্থান কবিযষাছে, এবং ঘাহাব 

ৃ বিযাগেৰ পবে শোকমন্থব সময অপনোদন 

কবিবাব জন্য আমি জাতকেব অনুবাদে 

প্রবৃত্ত হইযাছি, আজ তাহাব 

ন্বর্ণীয আত্মাব তৃপ্তি-সাধনার্থ 

এই গ্রন্থ উৎসর্গ 

কবিলাম । 



উপক্রম্ণিকা! । 
দ জীতিকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। অধ্যাপক ফৌস্বোলি-সম্পাদিত 

, জাউিকার্থবর্ণনা” নামক পালি গ্রন্থে জাতক সংখ্যা ৫৪৭» তন্মধো প্রথম 
১৫০টী এই খণ্ডের অস্তিবিষ্ট। জাতকার্থবর্ণনা কেবল জাতকসংগ্রহ নহে) 

নিদানকথাকাবে অতীতবুদ্ধগণের, বিশেষতঃ গৌতমবুদ্ধেধ, জীবনবৃ্ান্ত 
প্রত্েক জাতকেব উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এবং গাথানমূহেব সবিস্তর ব্যাখ্যা আছে। 
গত ছুই বসব নব্যভাবত, সাহিত্য, সাহিত্য-দংহিতা, জগজ্জ্যোতি:, হিতবাঁদী, 
বন্মতী প্রভৃতি কতিপয্ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে এই অনুবাদের কোন কোন 
'আখ্যায়িক। প্রকাশিত হইয়াছিল বটে ১ কিন্তু তম্মাত্র পাঠ বন্ধিয়া জাতকরূপ 
বিশাল গ্রন্থের প্রক্কৃত পরিচয় পাওয়া যায় না! | অতএব এ সম্বন্ধে অগ্রে দুই 
একটা স্থল স্থুল কথা বল! আবশ্তক । 

বৌদ্ধদিগেব মতে জাতকগুলি ভগবান্ গৌতম বৃদ্ধেব অতীতঙ্বৃভাস্ত ॥ 
তাহা বলেন, শুদ্ধ এক জন্মে কম্মঞলে কেহই গৌতম প্রভৃতির শ্তায় অপাব- 
বিভুতিসম্প্ন সম্যকৃসবুদ্ধ হইতে পারেন না, তিনি বোধিসম্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্ুব- 
বেশে কোটিকল্পকাল নানা যোনিতে জন্সজন্মান্তব পরিগ্রহপুর্ক দানশীলাদি 
পাঁরমিতাক অনুষ্ঠান দ্বার! উত্তবোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষপাধন ববেন এবং পরিশেষে 
পুর্বজ্ঞ। লাভ করিয়! অভিসম্ুদ্ধ হন । অভিনবুদ্ধ অবস্থায় তাহার *পৃর্বানিবাস- 
জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ তিনি স্বকীপপ ও পৰকীমু অভীতজন্ম বৃত্তান্তমমূহ নখদর্পণে 
দেখিতে পান। * গৌতমবুদ্ধেবও এই অলৌকিক শমতা জন্মিয়াছিল ! তিনি 
শিশ্যামিগকে উপদেশ দিবার সময় ভাবাস্তব প্রতিচ্ছন্প অতীত কথাসমূহ শুনাইয়! 
তাহাদিগকে নির্বাণসমুদ্্রের অভিমুখে লইয়া! যাইতেন ! তিনি মহাধস্মপাল 
জাঁতক বলিয়া নিদ্বের পিতাকে স্বধশ্মে দীপ্গিত কবিয়াছিলেন, চন্দ্রকিন্নবজাতিক 
বলিয়া, যশোধাবার পাতি্রত্যধর্্ম যে পূর্ববজন্মমংস্কীরজ তাহা বুধাইয়াছিলেন এব" 
স্পন্দন, দদ্দত, লটুক্িক, বৃ্ষধন্ম ও সন্মোদমাঁন এই পঞ্চ জাতক শুনাইক্সা 
শাক্য ও কোলিক্মদিগেব বিবোঁধ নিবারণ কবিয়াছিলেন |1 প্রত্যেক জাতকই 
এইক্প কোন লা কোন বর্তমান প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছিল এব" উত্তরকালে 
গৌতমের শিষ্যগণ অন্যান্ত ধশ্মশান্স্রের গ্ঘায় এই সকল আখ্যায়িকাঁও লোকহিতার্থ 
সপ্গ্রহ কবিপ্লাছিলেন ( গোতম্প্রোক্ত জাতকগুলি বৌদ্ধধম্মশান্্রের নবাঙ্গেব এক 
অঙ্গ এব" সুস্তপিটকান্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের শাখা | ধক্মপদ, থেরগাখা, থেবী 
গাথা, বুদ্ধবস, চরিম়্াপিটক এ্রহতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও খুদ্দকনিকায়েরই ভিন্ন ভিন্ন অ'শ । 

ধাতক্ার্থবর্ণনা পালি ভারা ব্চিত। পালি সস্থৃতের সোদবা! বা পুন্রী, 
ইহার উৎপত্তি স্থান মগধে বা কলিদ্দে, তাহা ভাষাতব্ববিব্দিগের বিচার্ধয 1 

ক পূর্বনযালজ্ঞান কেবল অভিসুন্ধ-লক্ষণ নহে, ধাহার! অধস্থ লাত করেন তাহাদেরও 
এই ক্ষমতা জশ্মে। 

1 ম্হাহ্পাল্জাতক (58৭), চজ্কিহয়জাতক (৪৮৪) ৩ স্পন্মনলাতক (৪৭৫) এই 
পুস্বকের ৪র্থ খত, এব" ছদ্দতদাতক (৩২২ ১৩ ল্টফিকদাতক ব₹৩৫%) ও খত পর্কষে। 
সন্মোঘমানদাতক (০৩, এব" বৃক্ষধর্্টনাতক (4৪) প্রথম খণেয় অ্থনিবিষ্ট ও 

পাতক। 

সলিভ!ব। 



ক 

জাঠকার্থ, 
ব্শন]। 

জাতকের 

আশ । 

'উপক্রমণিকা। 
্ 

শবগত, উচ্চাবণগত, এমন কি ব্যাকবণগত সাদৃশ্য দেখিলে মনে হয়, 
ইহা উৎ্কল, বঙ্গ প্রস্থতি কতিপকস্স প্রাচ্যভাখাৰ জননীও হইতে পাবে। 
অধ্যাগক অটো ফ্ীঙ্ক বলেন যে এক সময়ে ভারতবর্ষে ও লঙ্কাদ্ীপে পালিই 
'ধ্যদিগের সাঁধাবণ ভাবা ছিল। সে যাহা, হউক, প্রথম থৌদ্ধ সঙ্গীতির 
পুর্বে ইহাতে যে কোন গ্রস্থ রচিত হইয়াছিল তাহাব নিদর্শন পাওয়া যায় 
না, কিন্তু গৌতমবুদ্ধেব শিষ্য-প্রশিয্যগণেব প্রযত্বে শেষে ইহা নানাবহ্েব 
প্রশ্থুতি হইয়াছিল । উত্তবে কগিলবস্ত ও শ্রাবস্ত্ী হইতে দক্ষিণে বাজগৃহ ও 
বুদ্ধগয়া, পশ্চিমে সাঙ্কাশ্তা হইতে পুর্বে অঙ্গ ও বৈশালী, এই সুবিশাল অঞ্চল 
গৌতমবুদ্ধের প্রধাঁন লীলাঙ্গেত্র।  আপামবদাধাবণকে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন 
কবাই যখন তাহার জীবনে একমাত্র প্রত ছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে 
যে তিনি প্রচলিত ভাষাতেই ধর্মদেশন কবিতেন এবং তীহাব শিষ্যগণ ফত্সহকাবে 
তাহাব বাক্যগুলি যথাসাধা অবিকৃত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেপ । অতএব 

পালি যে উল্লিখিত সমস্ত অঞ্চলেই জনসাধাঁবণের ভাষা ছিল এনপ অনুমান বরা 
বোধ হ্ক্স অসঙ্গত নহে ॥ উত্তবকালে বৈষ্ঞবদিগেব প্রযত্বে হিন্দী ও বাঙ্গালা 
ভাষাব যে সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে, বৌদ্ধদিগেব চেষ্টায় পাঁলির তদপেক্সাও 
অধিক সৌভাগ্য ঘটয়াছিল। তিপিটক, বিস্দ্ধিমাগ্গ, দীপবংস, মহাবংল, 
মলিনপহ্ন প্রভৃতি পালি গ্রন্থ সাহিত্যভাগ্ডারে মহার্হ বন | 

দাধিণাত্য বৌদ্ধেবা বলেন যে খ্রীষ্টেব ২৪১ বৎসর পৃর্ব্বে মৌর্ম্যসত্রাট্ ধম্মা- 
শেধবেব শত স্থিত মচ্ছজ্গ * ঘন ধন্দজচীঘর্ দিলে গদদ বচন খন দিন 
পালি ভাষায় লিখিত সমগ্র ধর্শান্ত্র ও তাহাদের অর্থকথা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন 
এবং সিংহলী ভাঁষাঁয় অর্থকথাগুলির অহ্বাদ কবিক্নাছিলেন । শেষে, কি কারণে 

বলা যায় না, অর্থকথাসমূহের পালি মূল বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। অনন্তর গ্রী্টায় পঞ্চম 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাগধব্রাঙ্গণ-কুলজাত স্তপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ সিংহলে গির" 
পালিভাষায় উহদিগের পুনরন্ুবাদ কবেন। হিহ্ময়েব কথা এই যে শেষে সৈংহল 
অনুবাদও বিনষ্ট হইয়াছিল এবং সিংহলবাসীরা বুদ্ধঘোষের পালি অনুবাদকেই 
মূলস্থানীয় কবিয়া পুনর্ধার উহার অনুবাদ কবিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, 
জাতকার্থবর্ণনাও বুদ্ধঘোষেব লেখনীপ্রক্ছত । কিন্তু ইহা বোধ হয় সত্য নহে। 
বুদ্ধঘোষ ভাবতবর্ষে রেবতের নিকট এবং সিংহলে সঙ্ঘপালিব নিকট শিন্দালাভ 
কবিষ্বাছিলেন , কিন্ত জাতকার্থবর্ণনার প্রারন্তে গ্রন্থকার ইহাদের কোন উল্লেখ 
ন। করিয়া আপনাকে অর্থদর্শী, বুদ্ধমিত্র ও বুদ্ধদেব লামক অপর ভিনপ্গন পণ্ডিতের 
নিবট খী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । কিন্ত বুদ্ধঘোষ কর্তৃক অনুদিত লা হইলেও 
জাতকার্থবর্ণনা তাহারই লময়ে বাঁ তাহাপ্প অব্যবহিত পরে পুনর্ধার পালিতে 

লিপিবন্ধ হইয়াছিল। 
প্রত্যেক জাতকেব ভিনটা অংশ। প্রথম 'অ"শের নাম প্রতাৎপন্নবন্ত বা বর্কমান 

কথা) গৌতমবুদ্ধ কি উপলক্ষ্যে বা কোন্ প্রসঙ্গে আপ্যায়িকাটী বলিয্াছিজেন 
তাহা বুঝাইয়া। দেওয়া এই 'অশের উদ্ষেশ্য | ছিতীয় অঞ্পটা প্র্কত জাতক, 
অর্থাং মূল 'আখ্যাক্িকা , ইহার লাম অতীতবন্, কারণ ইহা গৌতমবুদ্ধে 
৮ পাশপাশি শনাশী পিপি পালাল পাপা 

+. উদ্থীতা যৌদ্ধএর্থে খছেএ শোকের জারা বলিগা খর্বিতি | 



জাতকের সংখ্য। 1 

অতীতিজন্ম-বৃন্তান্ত | পরিশেষে সমবধান অর্থাৎ অতীতবস্ত-বর্ণিত পাত্রদিগের 
মহিত বর্কমানবন্ব-বণিতি ব্যক্তিদিগেব অতেদ প্রদর্শন ! 

উলিখিত অংশবিভাঁগ হইতে স্প্ুই বুঝিতে পাঁরা যাক বে বর্তমানবন্তটা মূল 
জাতকের অঙ্গ নহে, ব্যাধ্যামাত্র। ননবধানগুলি বৌদ্ধদিশের জন্মান্তববাদেব 
সমর্থক । বাহাত্া আত্ম! মানেন না তাহারা পুনর্জনে বিশ্বাস করেন ইহা! কিছু 
বিচিত্র নব কি? বৌদ্ধমতে জীবগণ দ্ূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান 
এই প্চ স্দ্ধেব সমষ্টি, + মৃত্যুর বঙ্গে সঙ্গেই হুন্ধগুলিব ধ্বংস হয় , কিন্ত জীবের 
করস তনুহূর্তে নূতন হ্বন্ধ উৎপাদিত করিম্বা লোকান্তরে নবজীবন লাভ 
করে। অনেকে জিন্রাসা করিতে পারেন, বদি এনপ হয়, তবে কর্খুকেই আত্মা 
বল ন! কেন? বৌদ্ধেবা উত্তর দিবেন, নাঁমে কিছু আসিরা যায় নাও কিন্ 
আত্মবাদীরা আম্মা নামে যে নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন, কর্ধ্ব তাহ! নহে) স্বন্ধ 
অপেক্গা কর্মের স্থাক্বিত্ব অধিক বটে, কিন্ত কর্খুও নৃশ্বর-_বছু সংসার” ভুমণের 
পর, বহু সাধন! ও ধ্যান ধারণাব পব কর্খ্ব লর হর, তখন আঁব পুনজন্সি ঘটে 
না, ইহাবই নাম নির্বাণ 1 £ জগতে নাকাশ ও নির্বাণ কেবল এই পদার্থ " 
ছুইটী নিত্য, অন্য, সমস্ত অনিত্য | 

মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত তাহা নির্দেশ কৰা কঠিন । উদ্রীচা 
বৌদ্ধদিগের জাত্কমালা নামে একখানি সংস্থৃত গ্রন্থ আছে। ইহাতে ৩৪টা মাত্র 
জাতক দেখ! যায় | $ কেহ কেহ বলেন, এই ৩৪টাই আদিজাভক এবং এই সমস্ত 
জানিতেন বলিয়। গৌতমবুদ্ধ প্চতুস্থিংশঙ্জীতকন্* নামে অভিহিত হ্হ্ 1 

কিন্ধ এ অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন, কারণ চৌত্রিশটা জাতক জানা অসাধারণত্ের 
পবিচাক্গক নহে » বিশেষতঃ উদ্দীচ্য বৌদ্ধদিগেরই ম্হাঁবস্ত নামক অপর একথানি 
গ্রন্থে প্রায় ৮ণ্টা জাতকের উল্লেখ দেখ! যার! অধ্যাপক হছ্সনও বলেন 
তিব্বতদেশে নাকি ৫৬€টা জীতকবিশিষ্ট একথানি বৃহৎ জাতকমালা আাছে। 
অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে বে বুদ্ধেব “চতুস্ত্িশজ্জাভকভ্র” লাম আরধ্্যশুর রচিত 
জাতকমালার পরবর্তী সময়ে কল্পিত হইয়াছিল । 
দাক্ষিণাতা বৌদ্ধ শাস্ত্র উদীচ্য বৌদ্ধশান্ত্র অপেক্গা বহুপ্রাচীন | ইহাতে 

ক কাহার আহা মানেন তাহরা ছুই সহ্দ্য়ে বিভক- শাঙতবাদী ও উচ্ছেবাঁবী। 
শাখ্তবাদীদিশের মতে আম) অবিন্খ্র, £ উচ্ছেদবানীরা বলেন, দেহের সঙ্গেই উহার বিনাশ 

স্বটে। বৌদ্ধমতে এ দনুই বল, ঈল্ান্ঘরেই বল আক্মা। লামে কোন পদার্থ নাই। 
1 প্রাণিতেছে স্বদ্ধেহ তাহভঙায ঘটে £ যাহারা অক্ষপরক্ষল্কিবামী, ভহাদের জপহ্থ 

নাই। 
+ কেহ কেহ লেন বির্বাশ হিবিব-উপাধিশ্যে এবং লিরুপাধিশেষ। উপাধিশ্রেষ 

নির্ববীণ ইহলে'কেই লভ্য-_ইহ)। বৈদাপ্িকদিশের জীবনুক্ি। লিকুপাবিশেষ নির্ব্দীপের নামার 
পরিনির্বাণ ॥ ইহা লাভ করিলে পুলজন্সি ভোগ করিতে হছ না । 

৯ এই লাতকগুলিয় নাম ১_ব্যাস্রী, শিবি,কুল্াবপিতী, শ্রেই, অবিসহ্য শ্েই, শশ, আগক্বা, 
মৈরীবল, বিঙ্বযুর, বন্তে শর ত্রীর্ঘণ, উদ্দাদ্যর্ী (উদর), হৃপারগ, মহষ্যৎবর্তকাপোতিকঃ বুদ্ধ, 
পুত, বিষ, প্রেটা (২), চা্গ বোধি হ"ল, মহাবোধি মহাকপি, শরত, রুরু? নহাকপি (হী 
কষান্তি, অন্ম, হত, হতলৌম, অযোগুহ নহিব, শতপত্র। ইহাদের অধ ব্যাত্রী, সৈরীবশ, অপুর ও 
হন্তী এই চারিপী ব্যতীত অন্থগুপি জাতকারররলায় ছেধা ঘা । তবে আঁধ্যাহিকাগুলির না 

উত্তর এক নহে» হেহ্ন আাতকলালাহ প্রেতিএাতক পাঁতিপ্ত পনিয়াশ্রাহদাতক (৪) জাতক 
মালার হমরলাতক পালিতে ছ্রযেহিজাতক (৫৯09 

ঠা 

জাতিকে 
অনান্তর-বাদ 

জাতকের 
ম্খখ্যা 



উপক্রমণিকা1। 

জাতকেব সংখ্যা ৫৫৭ বলিয়। দেখা যায় । কিন্তু ইহাও বোধ হয় স্ুলনির্দেশ 

মাত্র । পালিগ্রন্থকাবেবা বহুমংখ্যাদ্যোতনার্থ এব একটা স্থুলসংখ্যা- 

নির্দেশেব বডই পক্ষপাতী । যিনি ধনী তিনি অশীতি কোটি ন্ুবর্ণেব অধিপতি 
বলিয়া বর্ণিত » ধিনি আচার্য তিনি পঞ্চশত শিষ্যপবিবৃত ) যিনি সার্থবাহ তিনি 
পঞ্চশত শকট লইয়া বাণিজ্য কবিতে যান। সম্ভবতঃ এই অভ্যাসবশত£ই 
তাহাবা জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন। জীতবার্থবর্ণনাব 
৫৪৭ জাতকেই দেখা যায় শুক্মরভাবে গণনা কবিলে এ স্থ্যা প্রকৃত নহে। 
উদীহবণস্বব্ূপ এখানে বর্তমান থণ্ডেব কুলায়কজাতক (৩১) প্রদর্শন কব! 
যাইতে পারে ! এই একটী মাত্র জাতক বোধিসত্ব ছুইধাঁৰ্ জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন 
বলিয়া! লেখা আছে এবং চাঁবিটা ভিন্ন ভিন্ন আখ্যাগ়িকা কষ্টকল্পনাস্থত্রে নিবদ্ধ 
হইয়াছে পক্ষান্তবে একই জাতক ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে, কোথাও ভিন্ন ভিম নামে; 
কোথাও বা একই নামে ,পুনরুক্ত হইয়াছে । প্রথমখণ্ডেব মুণিকজাতক (৩*) 
এবং দ্বিতীয়খণ্ডেব শানুফজাতক (২৮৬), প্রথমথণ্ডের মতম্যজাতক (৩৪) এবং 

" দ্বিতীয়খণ্ডেব মব্ম্তজাত্* (২১৬), প্রথমথণ্ডেব আরামদূষকজাতক 
(৪৬) এবং দ্বিতীয়খপ্ডেক আরামদূষজাতক (২৬৮), প্রথমথণ্ডেৰ বানবেন্ত্র- 

জাতক (৫৭) এবং দ্বিতীয়খণ্ডেব কুস্তীবঙ্গাতক (২২৪) প্রসৃতি ফতকগুলি 
কথা উপাখ্যানাংশে এক, কেবল গাথার সংখ্যান্থুমারে বিভিন্ন । আবার 
প্রথমখগ্ডের র্ধমংহাবক-প্রশ্ব (১১৭), গর্দত-প্রশ্ন (১১) ও অমবাদেবী-প্রশ্থ 
(৯১২) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের কৃকণ্ঠকজাতক (১৭০), শ্রীকালকর্ণীজাতক (১৯২) 
ও মহাপ্রণাদজাীতক (২৬৪) কেবল সংখ্যাপুরণের জন্য তালিকাভুপ্ত হইয়াছে » 
ইহাদেবউপাখ্যানাংশ জানিতে হইলে প্রথম পীচটাব জন্য মহাউন্মার্থলাতক 
(৫৪৬) এবং ষষ্টটার জন্য স্ুরুচিলাতক (৪৮৯) পাঁঠ কবিতে হইবে । একহ 

খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতকের পুনরুক্তিও নিতান্ত বিরল নহে। প্রপমথতে 
ভোজাজানেয়জাতক (২৩) এবং আছন্নজাতক (২৪) একই আখ্যাফ়িক ) শুদ্ধ 

ভিন্নাকাবে বর্ণিত। সেইরূপ প্রথম শিত্রবিন্দকজাতকে (৮২) এবং দ্বিতীয় 
মিত্রবিন্দকজাতাকে (১০৪), পরসহত্র্জাতকে (৯৯) এবং পরশতঙাতকে 
(১০১), ধ্যানশোধনজাতকে (১৩৪) ও চন্দ্রাভাজাতকে (১৩৫) পার্থকা 
তি সামান্য! অতএব দেখা যাইতেছে যে প্ররৃত জাতকের সথ্যা, অর্থাৎ 

যেসকল কথায় বোধিসব এক একবাব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বর্িভ 
সেই গুলি গণনা করিলে, জাতকার্থবর্ণনার জাঁতিকসংথ্যা ৫৪৭ অপেশা কম হইবে। 
কিন্ত ভাতবার্ধবর্ণনার ভাতকগুলিই সমগ্র ভাতক নহে | জাতকার্ধবর্ণনার 
নিদানকথাতে মহাগোবিক্জীভকের নাম দেখা যায়, 'অধচ পববর্তী ৫৪৭টা 
জাতকের মধ্যে উহ গ্বান পায় নাই । স্ুন্ুপিটক প্রন্থতি গ্রন্থে এবং শ্যাম, 
তিব্বভ প্রন্থতি দেশেও কয়েকটা শ্বতম্থ জাতক আছে । ঘলতঃ লাভক লামে 
'ভিতিত আখ্যানপ্ডুলির কোন নিদিষ্ট ক্খ্যা নাই! বিনি যখন হুনিধা 
পাইয়াছেন, তিনি তখন প্রচলিত কোন আখ্যানকে বৌগ্ধবেশে সঙ্ছিত করিয়া 
এব বোধিসবতক তাহার নায়কের স্থানে প্রতির্িত করিয়া চাতক নামে চালাইয়! 
শ্িঙ্গাছেন । এই সকল 'আধ্ানের সঙ্গলন ধারা পতিতেকা নানা সমন্গে লালা 
এরন্থ লিপিবদ্ধ বরিহাছেল | তল্মাপো তিবব্হাশীয় সুহজ্গাহহঙাল একা শিছলেক 



জাতিকেৰ বর্থ। 1/৯ 
স্পস্পাশপীশাদাসাশীতাশ পিসি, আপিসপাান্পন্পি পাপা তাপ পিপিপি 

জাতবার্থবর্ণনা সর্বাপেন্দী বৃহৎ| জাতকার্থবর্ণনাবৰ বম্গ্রাহক বোধ হয় ৫৫স্টা 
জাঁতকই লিপিবদ্ধ কৰ্চিবন বলিয়া সঙ্কল্প কবিয়াছিলেন, কাবণ প্রথম খণ্ডে 
প্রথম পর্াশটা জাতকেব শেবে তিনি প্পঠমো পঞ্জখসৌ” এবং দ্বিতীয় 
পৰ্ণশটাব শেষে “মজ্বিম পঞখাঁসকো নিট্ঠিতে।” এইবপ উপমশ্ছার করিয়াছেন । 
জাতকর সণ্থা। ৫৫* হইবে এরূপ বিশ্বাস ন! খাঁকিলে তাহাদিগকে পঞ্গাশটী 

করিয়া শ্রেণীবদ্ধ কবিবাব চেষ্টা সম্ভবপর হইত না। 

যদি “জাতকের” সখা! শণন! না কবিরা আখ্যান, উপাখ্যান প্রভৃতির 
সংখ্যা গণনা কৰা যার তাহা হইলে দেখা যার যে ভাতকার্থবর্ণনাব প্রত্যুৎপন্ন ও 
অতীত বস্তদমূহে ন্যুনাধিক ভিন সহশ্র প্রাচীন কথ! স্থান পাইয়াছে। এক 
মহাউন্মার্গজাতকেই শতাধিক উপাখ্যান দেখিতে পাঁওয়া যাক্ব। ইহাতে 
বুঝা যায় জাতকার্থবর্ণনা কি প্রকাণ্ড গ্রন্থ! পৃথিবীর নানাদেশীর় গ্রাচলিত 
কথাবৌবেব মধ্যে ইহা যে সব্বাপেক্স! বৃহৎ কেবল তাহা নহে, পৰে প্রদশিত 
হইবে বে ইহ! সর্বাপেন্সা প্রাচীনও বট | 

জাতকার্থবর্ণনার জাতিকগুলি গাথাব সধ্খ্যান্ুসাবে ২২টা অধ্যায়ে বিভক | জাতকার্থবর্নার 

বেসকল জাতকে একটানাত্র গাথা আছে সৈ গুলি “এক নিপাত” (এক অধ্যায় বিভাগ 
নিপাঠ, অর্থাৎ এক শ্রোকেব্ প্রবন্ধ) নামে অভিহিত । এইরূপ ছুক নিপাত, তিক -নিপাত॥ 
নিপাত ইত্যাদি । প্রথম তেরটী নিপাতে ৪৩টী জাতক শেষ হইক্াছে চতুর্দশ - 
অধ্যায়ে ১৩টী জাতক “পকিগ্রক (প্রকীর্ণক ) নিপাত 'ভুক্ত, কাঁবণ ইহাদেব 
গাথার স্থাব কোন বান্ধাবাজি নাই, কোনটাতে ১৫€টা, কোন্টাতে ৪৮টা 

পর্যাত গাঁথা দেখা যায় । ইভাৰ পব সাতটা নিপাতের নাষ বথাক্রষে ইতি, 
তি'স, চত্তালীন, পঞ্ঞ্াস, সটঠি, সন্ততি ও অনীতি 1 যে ও্লি-২৭ 
হইতে ২৯ পর্য্যন্ত গাঁথ। আছে ধেখুলি বীনতিপর্ধ্যাষ ভুক্ত । এইরূপ তিশ্স 
ইত্যাদি । সবশেষে ৫৩৮ হইতে ৫৪৭ পর্য্যন্ত দুটা ভাতক মহানিপাতের 
অন্তন্থৃতি। ইহাদেব প্রত্যেকেবই গাথাব সা! শতাধিক 1 

একূপ বাহ্যলক্ষণ দ্বার! অধ্যায় নির্দেশ কবা নিতান্ত খুক্তিবিরদ্ধঃ কাঁবণ 

ইহাতে আখ্যানগুলিব বিষয়গত কোন ভাব ব্যক্ত হয় নাই, একই উপদেশা 
আক ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান ভিন্ন ভিন্ন অধ স্বান পাইয়াছে । গ্রন্থকার গাথা 
সগ্যানির্দেশে নিজেও যে ভ্রমে পতিত হন নাই তাহা নহে । প্দশ নিপাতে” 

দেখা যায় কষ্ঃ জাতকে্ব গাথাব সম্থ্যা দশ না হইয়! তেব হইয়াছে । এইকপ 
আবও কৌন কোন জাতকে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তথাপি পালি 
গ্রন্থকারের! গাথাব সণ্থা। ছারা অধ্যায় নির্ণর করিবারই পঙ্মপাতী ছিলেন, কারণ 
শাখাগুলিই প্রায় সর্বত্র প্রবন্ধের বীভ বা প্রাশস্ববপ | 

আবার এক হইতে নবনিপান্ত পর্যন্ত কতকগুলি ভাতক লইয়া এক বর্। 
একটা স্বগ্গ” (বগ ) শঠিত হইয়াছে । এক নিপাতে এইক্সপ ১৫টা বর্গ আছে । 
ইহাদের কোন কোনটা স্ব শ্ব শ্রেনীর প্রপন জাততকৰ লাম অভিশ্তি, যেমন 
সপপ্রক বগগ ১১৯) আবার ফোন কোনলটী বিষয়শভ সাহহ্য লহয়া কছিত, 

যেমন সীল্বগ্শ (১১ ২৯) ইখি বগ্গ (ক্্ীবর্গ, ৬১ **)+ কিন্ধ ইহাতেও যে 
ভ্রম প্রনাদ না আছে এপ বলা যায় না । স্ত্রীবর্গেই দেল যায় বুন্সালচাতকের 



উপক্রমণিকা। 

জাতকের নাম। 

গখা। 

সহিত ইহার অব্যবহিত পূর্বববন্তী কয়েকটা জাতকেব কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। 
গাঠকদিগেব অবগতিব জন্ত ব্র্গগুলি হৃচীপত্রে পৃথগ্ভাবে প্রদর্শিত হইল। 

একই জাতিক র্কাপ্র এক নাঁদে অভিহিত নহে । জাতকার্ধবর্ণনায় দেখা যায় 

্রস্থকাঁৰ প্রথম খণ্ডেবক তৈলপাত্রজাতিককে স্থানান্তব তক্ষশিলাজাতক 
বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন। সেইরূপ যাহা প্রথম খণ্ডে বানরেন্দ্রজাতক, তাহা 
দ্বিতীয় খণ্ডে কুস্তীবজীতক আখ্যা পাইয়াছ। জাঁতকার্থবর্ণনার কচ্ছপজাতক 
ধণ্মপদে বছুতাঁণিজাতক বণিয়া' অভিহিত | বেক সুুপেও একটা চিত্র বিডাল- 
জাতক ও কুকুউজাতক উভয় নামেই নির্দিষ্ট হইয়াছে । এরূপ নাঁমভেদের 

কাঁবণ সহজেই বুঝা যাঁয়। কোঁন কথাব নামিকবণ-সময়ে কেহ উহ্াব উপদেশটার 
দিকে লক্ষ্য করেন এবং 'সাধুভাব পুবস্কা এইরূপ কোন নাম দেন, কেহ বা 
ক্থাটীৰ পাত্রদিগের দিকে লক্গ্য করেন এবং উহাকে “কাঠুবিয় ও জলদেবতা” 
এই নামে অভিহিত কবেন। অন্ত এক জন হয়ত উহাকে “অসাধু কাঁঠুবিয়াও 
বলিতে পাবেন। বিবোঁচনজতিকটা নামকীরকেব ইচ্ছামত “সিংহজাতিক” 
বা "শুগালজাতক” বা ছ্বাকাজ্ষাব পবিণাম আখ্যাও পাইতে পাবে। 
জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায় কোন কোন জাতক শুদ্ধ গাথাব আদি শব্ধ ঘাবা 
অভিহিত | উদাহরণ স্বরূপ প্রথম খণ্ডেৰ “সত্যংকিব” জাতক প্রদর্শন কৰা 
যাইতে পাবে । 

পুর্বে বলা হইয়াছে গাথীগুলিই জীতকেব বীজ বাঁ প্রীণস্বপ্ূপ । ইহাদের 
ভাষা অতি প্রাচীন,_-এত প্রাচীন যে অংশবিশেষে ছুর্ব্বোধ্য বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না ইহাতে অন্গুমান হয় যে প্রাচীন সময়ে, আখ্যানিগুলি লিপিবদ্ধ হইবার 

পুর্ব, ভাঁহীদের সাঁবাংশ সচবাঁচৰ গাথাকাঁবেই লোকেব মুখে গুখে চলিয়া 
আসিতেছিল, *গাঁথ! শুনিয়া লোকে হয় সমস্ত আখানটী, নয় তাহাঁৰ উপদেশ 
বুঝিয়! লইত | এখনও দেখা যায়, “যে! এ্রবাণি পরিত্যজ অফ্রবাঁণি নিষেবতে, 
প্রবাণি তদ্য নগ্ঠন্তি অধ্চবং নষ্টমেবহি,” “এক বুদ্ধিবহং ভদ্রে ক্রীড়ামি বিমলে 
জলে” প্রস্ৃতি শ্লোকেব বা শ্লোকাঁশেব, এবং পপুননুষিষ্ো। ভব,” “রিভাল 
তপস্থী,৮ “বকোহ্হং পর্ষ্ধার্ম্িকঃ,৮ পঅগ্ভ তক্ষো ধন্ুণ্ড পণ” ইত্যাদি বাক্যেৰ 
বা বাক্যাংশেব সাহায্যে কত প্রাচীন কথা সাহিত্যে ও কথাবার্তায় প্রচ্ছগ্নীভাবে 
প্রচলিত বহিষ্নাছে। 

কোন কোন জাতকের গাঁথায় শ্রব তৎস্ণলঘ গগ্যাংশে ভীঘাঁব ও ভাঁবেৰ 

কোন্ প্রভেদ নাই , গগ্া*শ যেন গাথারই পুনরক্তি মা । ইহাতেও বোধ 
হয় গাথাব প্রণয়ন আখ্যায়িকাশুলি লিপিবদ্ধ হইবাব পূর্ববর্তী । আখ্যারিকাকাৰ 
শাখাখুলি সন্নিবেশিত কবিবাধ সময় অনবধানতাবশতঃ পুলরকিদোব পরিহার 
করিতে পারেন নাই। 

অনেকে জিন্রামা কবিতে পাবেন, জাতকার্থবর্ণনা যখন সৈণ্হল অহ্বাদের 

'অহ্থবার্দ, তখন প্রাচীন পালি গাধাশুলি অবিরুত রহিল কিনূপে ত ইভার কারণ 
বোধ হয় এই ফেত্তিক্কসদাছে পালি গাথাখলি পৃরধ্পরস্পরায় দে সুখে চলিয়া 
শআছিতেছিল 1 অপ্চি, সমন্ত্র গাপাই যে জাতকের নিদশ্ ভাহাও নতে ১ ধা 
প্রন্ততি অত্যান্ত শার্রগ্রষ্থেও ইহাদের অলেক খুলি দেখিতে পাওয়া যায়| 
মে সফল গাপা জাতকের নিন্ব, সে গলিতে শ্রার়শহ 'আধ্যানটীয় ধরলি 



কথার উৎপত্তি । 1৩ 
১ কেরা স্পস্ট পাপা 

আছে। বগ্ুপথজাতকেন্র গাথাতে সমস্ত আখ্যানটাই মংশ্িপ্তাকাবে বিবৃত 
বহিম়্াছে এবং তাঁহাৰ সঙ্গে উপদেশাংশ সংযোজিত হইয়াছে! আরও অনেক 
জাতকে এইক্সপ দেখা যাইবে! উত্তরকাঁলে পঞ্চতন্ত্, হিতোপদেশ প্রভৃতি 
গ্রন্থেও কতকগুলি শ্লোক শুদ্ধ আখ্যানেব জন্যই বচিত হইয়াছে, যেমন-_ 
ককিহ্বণস্য ভু লোঁতেন মগ্রঃ পঙ্কে স্থহুস্তবে বুদ্ধ ব্যাস্রেণ সম্প্রাণ্তঃ পথিকঃ সংমৃতে। 

যথা”, “মার্জীবস্য হি দোষেণ হতো গৃখ্ো। জবদ্গব+৮, ইত্যাদি, ৷ আবাঁব কতকগুলি 
শ্লোক মহীভীরত, শান্তিশতক্ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও গৃহীত হইয়াছে। 

ভাষা ও ভাঁবেও সমস্ত গাথ। এক নহে, কোথাও ভাষা নির্দোষ, ভাব কবিত্ব 

পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী , কোথাও ভাষ। জটিল এবং ভাবেব দৈন্তে নিকৃষ্ট গগ্ত অপেক্সাও 
অপকৃষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন সমস্নে ভিন্ন ভিন্ন বাক্তিকর্তৃক বচিত না হইলে এরপ পার্থক্য 
ঘটিতে পারে না। 

জাতকেব অধিকাংশ "গাথাব বক্তী বোধিষত্ব কিংব) অতীতবস্ত বর্ণিত অন্ত 
কোন প্রাণী, কিন্ত কোথাও কোথাও বুদ্ধপ্রোক্ত গাথাও দেখা যায়। প্রধাদ 
আছে বে বুদ্ধ আখ্যানটা বলিতে বলিতে, কিং! উহা উপসংহার-কালে 

অভিসন্বুদ্ধ হইয়! এ সকল গাঁথা বলিয়াছিলেন ! ইহাঁবা “অভিসন্দ্ধ গাঁথা” 
নাধে অভিহিত। রর 

জাতিকেক প্রার্ডীনত্তব | 

জাতকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগেব মত বলা হইয়াছে । কিন্তু সমস্ত 
জীতকই যে গৌতমবুদ্ধকৃক বচিত, প্রাচীন সাহিত্য জনুসন্ধান কবিলে ইহা 
স্বীকার করা যায় ন!। আখ্যানগুলির ব্চনার পার্থকা, পুনকুক্তি-দোষ এবং 
গাখাসমূহেষ ভাষাগত ও কবিত্বগত বিভেদ হইতে দেখ! খায়, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন 
নময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বাবাই কুঁচিত হইয়াছিল। কোঁন কোল জাখ্যা্গিকায় 
বৌদ্ধভাব নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়াও প্রতীয়মান হয়, তাহাতে বোধিসতধ বুন্ম- 
দেব্তাদিরূপে ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র, নিজে কোন ব্যাপারে 

প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। 
কথাচ্ছলে সদুপদেশ দিবার পদ্ধাত স্মরণাতত কাল হইতে চাঈিয়া আগিতেছে । 

মুগয়াজীবী ও অবণ্যবাসী প্রাচীন মানব সর্প শৃগাল কাঁক পেচক উ্ট গর্দভাদির 
প্রকৃতি পর্য্যবেদণ করিবার যথেষ্ট স্থযোগ পাইতেন , তিনি রসভ্ভর হইলে 
ইহাদের চবিত্র অবলম্বন পূর্বক কথ! রচনা কবিতেন, খ্রি সকল কথাদ্ার! 
কখনও সভা-সমিতিতে লোকের চিন্তরপ্রন করিতেন, কখনও মানব হৃদয়েব 
দৌর্বল্য লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিতেন, কখনও শিশুদিগকে বা শিশুকন্স 
প্রতিবেণীদিগকে সাধুভা, প্রভুপবায়ণতা, পিতৃভক্তি প্রস্থতি সহজ ধর্দগুলি শিক্ষা 
দিতেন | 

ক্রমে সমাক্তেব উন্নতির সম্তে সঙ্গে কথাখুলিরও উন্নতি হইল ১ পণ্ডপক্ষীর 
পর ভূত, প্রেত, মনুধা প্রভৃতি কল্পিত ও প্ররৃত প্রাণী এবং ভিছ্বা, উদর, মৃত্য 
পাত্র, কাংস্য পান প্রতি নিভীব পদার্ঘও কুলিলবরূপে দেখা দিল, সাধুতা, সতয- 
বাদিতা, ত্যাগ, দান, একতার গুণ, অসমীক্ষ্যকারিতার দোষ প্রতি অনেক 

জটিল ধন্দু তাহাদের উপদেশ্রের বিষ্লীহৃত হইল । যে কথা অল্লে অধিকতাব 

কথার উৎপৃত্তি। 



সস পিসি পিপিপি 

মানাবিষয়ে 

কথার প্রয়োগ 

প্রাচীন সাহিত্যে 

কথার শুয়োগ। 

উপক্রমণিকা। 
সিসি স্পিস্প সপাসি পোপ প্পিস্পীক্ছ পপিটপিশিস্পিশাশি সেকস পিপিপি 

ব্যক্ত কবিত, হাসাইয়! কান্দাইত বা কান্দাহয়া হাসাহৃত, তাহাই অধিক চিত 
গ্রাহিণী হইত। তাহাতে যুক্তাযুস্ত বিচারণা ছিল না, কোন অ*্শ স্বাভাবিক, 
কোন্ অণ্শ অন্বীভাবিক লোকে সে দিকে লঙ্গ্য কবিতনা। ব্যাদ্র কখনও 
কম্কণ পবিধাঁন কবে বি" না, ব্যাত্রে চান্দ্রায়ণব্রত ববিতেছে একথা কখনও 

মানুষে বিশ্বাস কবিতে পাবে কি না, লোকেব মনে এরপ প্রশ্নেব উদয় হইত না, 
মোটেব উপব কথাটা বসযুক্ত হইলেই তাহাবা বথেষ্ট মনে কবিত। বচকদিগেবও 
ক্রমে সাহস বাঁডিয়া যাইত, তাহার! ব্যাদ্রদধাব! ৮হাভাবতিব চন আবৃতি 
করাইভেন, বিডালকে তপন্থী সাঁজাইয্ব! তাঁহীব সুখে আতিথ্যধন্ম ব্যাখ্যা 
কবিতেন। 

এইরূপে কত কথা উৎপত্তি ও বিলয় হইত, তাহা কে বলিতে পাবে? 
যে গুলি সব্স ও সীবগর্ভ লোঁকে তাহা সযত্রে স্মরণ দ্বীখিত » যেশুলি অসাৰ 
ও নীরস তাহা উৎপত্তিব পবেই বিলুপ্ত হইত। সম্ভবতঃ সকল দেশেই 
প্রাগৈতিহাসিক সময়ে এইক্*পে বহুকথাব উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্ত সকল দেশে 
সেগুলি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় নাই। কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার প্রথম 
চেষ্টা দেখা যায় কেবল ভাবতবষে এব শ্রীম্ দেশে। এখনও যে সমস্ত কথা 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে , এখনও এদেশেই কত মজলিশি গল্প বা খোস্ গল্প 
কেবল লোকেব মুখে মুখে চলিতেছে । 

শুদ্ধ ধম্মনীতি সম্ববে কেন, তর্কশান্ত্রে এব" বাঁজনীতিতেও আখ্যায়িকার 
মনৌমোহিনী শক্তি অপরিজ্ঞাত ছিল না । অন্ধ গোলাহুল স্তায়, লাভা "ধন 
ন্যায়, অর্ধদরতী স্ায়, অন্ধ হস্তিতায় প্রভৃতি দৃষ্টান্তে তর্বশাস্ত্রে কথার প্রঞ্মোগ 
পরিলক্ষিত হয়। একপর্জীতক (১৪৯), বাজাব্ধাদজাতক (১৫১), 
ব্দ্ধকিশৃকবজাতক (২৮৩) প্রভৃতি রাজনীতিসুলক » পঞ্চতন্ত্র ও হিতোঁপদেশের 

ত কথাই নাই, কাৰণ এই গ্রস্থদ্ব় বাঁজকুমাবদিগেব্হ শ্্দাবিধাশার্থ বচিত 
হইস্কাছিল। প্রতীচ্য খণ্ডেও দেখা যায, আসে ও রোমে কথাব অ্রভাবে সময়ে 
সময়ে বাজনীতিঘটিত জটিল প্রশ্থেব মীমা*সা হইত । ইঈষপ শৃগাল, শল্লকি ও 
জলৌকার বথা বলিয়া বাজদ্রোহাভিযুস্ত এক ব্যক্তিব পক্ষ সদর্থন করিয়। 
ছিলেন, মেনিনিয়াস এগ্রিপা উদবের সহিত অগান্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গেব বিবাদ ও 

তাহার পরিণাম শুনাহয়া প্রাচীন রোমের কুলীনসম্প্রদায্সঘেষী জনমাধাব্ণকে 
বশে আনিয়াছিলেন। 

কথাসমূহ সঙ্কলিত হইবাব পুর্দেই সাহিত্যে তাহাদের প্রয়োগ আরন্ত 
হইয়াছিল । পৃথিবীর মধ্যে বেদচভুষ্ট সর্ধাপেন্গা প্রাচীন গ্রন্থ । ইভাদেরও 
ফোন কোন অ'শে কণা দেখিতে পাওয়া যায় । পুররব! ও উর্কমীব আপ্যারিবা 
অনেকেরই স্থবিদিত ! অনেকে মনে করেন খখেদে (১০1২৮৪ শ্ুড্রকায় 

মৃগকর্তৃক মদোন্মন্ড সিহের প্রাণনাশস্ংক্রান্ত ক্ষণান ধ্লনি আছে । দেহের অঙ্গ 
প্রতাঙ্গের মধ্যে যে বিবাদ ঘটিযাছিল তাহার আভাস ছাল্োগ্য উপলিষদে দুষ্ট 
হয়। * রসাল ও ল্বর্পলতিকার কপ মহাভারাত 'অঙ্কুহিত হইয়াছিল 1 এ সম 

্পকিশাশীাশি 

* টিন এই ফাবেনা হউক এই আকারে গঠিত একটি গছ হীন সিশয়ে ও পারস্য দেশে 

প্রচলিত ছ্িল। হিশরের গঞ্ঘটা বোধ হু শী টুর বার “৩ সত খংসহ পুর্ষে রচিত। 



জাতবের ব্রহ্মদত্ত 

গরথই গৌতমবুদ্ধের বনুপূ্ববর্তী । ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যখন গৌতম 
বুদ্ধের আবির্ভীব হয় নাই, তখনও গ্রাম্য কথাগুলি সাহিত্যের মধ্যে আপনাদের 
প্রভাব বিস্তার করিতেছিল এবং তাহাদের চিত্তবাকর্ষিটী শক্তি লক্গা কবিয়াই 
গৌতমবুদ্ধ ও তাহার শিষ্যগ্ণ সেগুলিকে ধর্মদেশনের সহায় করিয়া লইয়া- 
ছিলেন । উত্তরকালে যীশুগ্রষ্ট প্রভৃতি লোকশিক্ষকেরাও প্রচলিত গ্রাম্য 
কথাবলম্বনে ধঙ্্তত্ব ব্যাখ্যা করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 

বৌদ্ধেরা যে সকল প্রচলিত কথা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে যে 
বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিবেন ইহা ম্বতঃসিদ্ধ। যেপণ্ড ঝা নহুষ্য বা দেবতা 
দান-ত্যাগ-শৌ্য-বীর্ধ্যাদি কোন বিশিগণে অলম্ত বলিয়া! আধ্যানের নায়ক* 
স্থানীয়, সে বোধিসত্বের পদ লাঁভ করিত এবং তাহা শত্রু, মিত্র ও সহচবশণ 
বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দী ও পারিপার্থিকরূপে কল্পিত হইত 1৯ 

অধিকাংশ জাতকের প্রারভ্তেই “অতীতে বারাণসিয়াম্ ব্রহ্ষদত্ে বাজ্জং 
কারেন্তে” এইন্ধপ ভণিতা আছে 1 আরব্য নৈশোপাধ্যানমালাভেও অনেক গল্পে 
প্থলিফা। হারুণ উর্ রূমিদের রাজত্বকালে” এইক্প ভণিত দেখা যায়। হারুণ 
উন রসীদ ইতিহাস-ব্ধিত ব্যাক্তি, অশ্বদ্ধেশীঘ বিক্রমাদিত্যের হায় নানা বিষয়ে 
অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া আদর্শমহীপালরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন , অতএব 

কথার মনোহারিত্ব-নল্পাদনের জন্য লোকে যে তাহার মৃহিত এবংবিধ লোকরপ্রক 
ভুপালের নাম সংযোজিত করিবে ইহা হ্বাভাবিক । কিন্ত দাঁতকের ব্রঙ্ছদ্ত কে? 

বৌদ্ধমতে গৌতমের পুর্বে বছুকল্পে বু বুদ্ধ আবিহর্ত হইস্বাছিলেন। 
গৌতমের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বুদ্ধের লাম্ কাশ্রপ। কাশ্তপসদন্ধে বৌদ্ধ 
লাহিত্যে এই বর্ণনা দেখা ধায় তাহার জন্মস্থাল বারাণসী এবং পিতার লাম 
্রচ্ষদন্ত | তাহার দেহ ঘাবিংশতিহর্ত-পরিমিত এবং আঘুফাল বিংশতিপহত্র বংসর, 
ইত্যাদি । এই ত্রচ্মদত্ত এবং জীতবের ব্রক্ষদত্ত কি এক ? 

রী ভূতীয় শতান্বীর প্রথমান্ছে বেবিস্বাফ্ লামক এক ব্যক্তি রোম্ন্রাট 

* কতটী জাতক ফোধায় কাধত হইকা্ছিল এফং অভীত বন্বতে যোদিসহ কতবার 
(ক যেশে দেখা [ছয়াছেন, কেহ কেহ গণনাদ্ধার| তাহ! এইযপ হর কারহ্াছেন £-- 

কখনস্থানানুসাহ ২-দেতবন বিছাছে ৪১৭টী দাতিক, বেপুবলে ৪৯ প্রাশ্ীতে +ত 
৫টা, ফোশাহীতে ৫টা, কপিলবস্তে ওটা, বৈশালীতে ৪টী, আাবীতে ওত, কুওলছছে 

ছটা, কুশিনগয়ে হটী, মঙগখে ২টী, ট্টিবলে ১টা, ঘক্ষিপশিরিতে ১টা, মুগযাষে ১টী, মিখিলাতে ১ট 

এহংগঙ্গাতীকে ১টী 0 সর্বতদ্ধ ৪৯৮টা ভাতক ফাখত হইছিল এইরপ দেখা হাগ। 
হোবিসন্ব ৮৫টা জাতকে জাদা। ৮০টতে খুবি ৪৩টতে বৃক্ষদ্েতী, ২৬৯তে আভাধ্য, ২৪টি তে 

আয়াত, ২৪টাতে জাহ্ছপ হঃটাতে হাদপুহ। ২ওইতে তুমাহিকাদী, ২২টি পতিত, হনটীতে শহ। 
১পটাতে যাবজ, ১৩টতে হেড, ১২টাতে আগ, ১১টতে সু, ১টাতে শি পহীতে হাসছাস, 

খটীতে বক, »৯তে হন, গটতে কুট, ৫টাতে হাল হইতে সুত্র গটাতে অন্ত, ৪টি তত গেছ 
৪ইতে আক্া। এটাতে অয, ওটাতে সপ ওতে কুত্তকাহ। তটাচত বীঠযাতীয লোক, টিতে গো 
ইটতে হৎসা। ২টিতে গঞ্জচলক। ২টীতত হুহিক। হট তত পুলক বটীতে কাক হাতে আওছুিক। 

ঘটতে পোছ। হইতে শৃকছ, এছ এক একট তে কয়, [বংবধা, ধূর্ব, খ্ধকী, কর্পুকাহ ইবি 
আপে হি এই প্শ্বা ৫৬টি আতিক পাকা হার। 

একই জগিক ভোদার ফোখাও সংধ্যাপশের আত বক ছণ্হ হয হইছে হল উতযজই 
বি লাখ ২৪৭ অপেক্ষা কম হইাছে। 

$ ৫৬৭ আয়েছের মা এ+২ট ছু হইল হান্রেসী। হজ হইয়া হাসিটা ছবি । 

খু 
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লঙকফের 

অন্দদত। 



(%ৎ 

অতকসমুহথের 
সংশ্রহ কাল। 

উপক্রমণিক1। 

আলেকজাগার সেভেরাসের পুভ্রেব শিক্ষাদীনার্থ গ্রীকৃভাধায় প্রায় তিন শত কথা 
লিপিবদ্ধ করেন। ইনি নিজের গ্রস্থেব ভূমিকান্গ বলিয়াছেন যে লীবিগ্জা দেশের 
প্রাচীন কথীকারের নীম কৈবিসেস্। * বেত্রিয়াদে বছু পুর্বে এরিষ্টটলও 
লীবিয়াদেশজ কথাৰ উল্লেখ কবিয়াছেন। এই সকল কথার কোন কোনটা 
জাতক-_কেবল দেশকালভেদে সামান্যভাবে পরিবন্তিত। প্রাচীনকালে 

ভারতবর্ষের সহিত মিশরেব বাণিল্য-সন্বদ্ধ ছিল , খ্রীষ্টায় প্রথম শতীব্দীতে সিংহল 
হইতে বৌদ্ধদুতেবাও আলেকৃজান্দিয়া! নগবে গিরাছিলেন এবং সেখানে অনেক 
জাতককথা প্রচাব করিয়াছিলেন। শ্রীকেবা যখন এ সকল কথা গ্রহণ করেন, তখন 
তীহার! উহাদিগকে লীবিয়াদেশজ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন । কিন্তু কৈবিসেস 
কে? কেহ কেহ অনুমান করেন যে গ্লিছদিদিগের প্রাচীন সাহিত্যে কুবসিস্ 
নামক যে কথাকারের উল্লেখ দেখা খায় তিনি এবং বেব্রিয়ামের কৈবিসেম্ 
একই ব্যক্তি এবং ভাষাভেদে উচ্চারণ প্রভেদ বিবেচনা কবিলে কৈবিসেষ্ 
এবং কাশ্তপ এই নামঘবয় অভিন্ন । অর্তএব কোন কোন জাতক এত প্রাচীন 
যে তাহাবা গৌতমের লক্ষ লক্ষ বসব পূর্বে কাণ্ঠপবুদ্ধ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল 
বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং এই বিশ্বাস ভিন্ন দেশীয় সাহিত্যেও স্থানি 
পাইয়াছিল। এই কাবণেই উল্লিখিত অনুমাতাদিগেৰ মতে কাশ্ঠগের পিতা 
রন্মদত্তের নামকীর্ঘনপুর্বফ জাতবারন্ত প্রথাব উৎপত্তি হইয়াছিল । কিন্ত এরূপ 
অন্ুমীনপরম্পরা কষ্টকরনাগ্রস্থত বলিয়াই মনে হয়। বারাণসী বৌদ্ধদিগেব 
একটা প্রধান তীর্থ-_গৌতমের ধর্মচত্রপ্বর্তনের স্থান। কাজেই আখ্যায়িকা 
খপির সহিত বারাণসীর সন্বন্বস্থাপন বৌদ্ধগ্রস্থকারের পক্ষে বিচিত্র নহে । অপিচ, 
কাশ্ঠগবুদ্ধের পিতা ত্রহ্মদত্ত রাজা ছিলেন না, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া বণিত 
হইয়াছেন । আমাদের বোঁধ হয় শ্বারাণসীরাজ ত্রক্মণত্ত” একটা বন্পিত নাম 
মাত্র । সকল দেশেই একটা না৷ একটা মাশুলি ভাবে কথা আরম্ত করিবার রীতি 
আছে । পাশ্চাত্য কথাকারেরা “একদা” (9102 01901 & 01075) ছার! যে কাল 

ধরেন, জাতককাঁর “বারাণসীরাজ ত্রক্মদত্ের রালত্বসমর়ে হারাও তাহাই সিদ্ধ 
করিয়াছেন । 

জাতফাখ্য সমন্ত কথার প্রথম রচক লা হইলেও বৌদ্ধেরাঁই যে এদেশে 
তাহাদিগের প্রন্ষ্ট সঙ্কলনে অগ্রণী এবিষয়ে কোন সন্দেহ লাই। ইতঙপুর্বে 
বিনক্নপিটক ও নুব্পিটকের + জাতকগুনির হুথা বলা হইয়াছে ॥ চরিয়াপিটকে 
৩৫টী জাতক দেখা যার , ইহাদের ছই একটা ব্যতীত অন্ত সমন্তই জাতকার্থ 
বর্ণনার অন্তরূতি হইয়াছে । বৌদ্ধরা বজেন, গৌতদের দেহতাগ ঘটিলে 
সপ্তপণাশুহার় যে সঙ্গীতি সমবেত হয়, পিটকতরয় তাহাতেই সঙ্গলিত হইয়াছিল । 
পাশ্চাতা পশ্ডিভদিগের কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করিতে চান লা, কিন্ত তাহারাও 
প্বীকার করেল যে মহাপরিনির্লিণের এক শত বংসর পরে (অর্থাহ হী পুঃ তত 

অক) বৈশ্বালীতে যে স্গীতি হইয়াছিল, তাহাতেই পিউকশুলির অধিকাশ 
বর্রমালাকাহ শা কনিযাছিল 1 আহক শেষোক্তমতে স্সমুজ্রণ করিও 
1১565 

+. খীহনিকার, অঙ্গ [িননিফা ও সং্তুরুনির্ধায় পুরপিউকোই শাখা । এট সকল পরখ 
ফোন কোন জায়ক খেখাখা। 



জাতকসমূহের উৎপত্তির কালবিচার । 

দেখা যাঁয় জাতকসমূহেব সন্কলনকার্ধ্য শ্রীষ্টের অন্ততঃ ৩৭* বংসব পূর্বে নি্প্ন 
হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে তুলন! কবিলে বৃহৎ্কথা, পঞ্চতত্ত্, কথাসবিৎদাগরাদি 
পে দিনের গ্রন্থ মাত্র । 

. অপিচ, অনেকগুলি জাতকের উপাখ্যানভাগ গৌতমবুদ্ধ স্বম্ংং কিংবা তীহাঁর 
শিষ্যগণ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা শ্বীকাঁৰ করিতে হইবে। 'অপ্নকজাতক, 
হ্তগ্রোধমৃগলাতক, খদিরাঙ্গীবাতিক, লোশকজাতিক, নক্ষত্রদতিক, মহাণীল- 

ব্্জাতক, শীববন্নাগজাতক, তৈলপাত্রজাতক প্রতৃতি আধ্যার়িকায় বৌদ্ধতাব 
এতই পরিস্ফুটিত যে তাহাদিগকে বৌদ্ধেতব ব্যন্তিক্ৃক বচিত মনে কৰা যায় 
না। তবে জাতকার্থবর্ণনার অধিকাংশ কথাব কোন্ কোন্টা বৌদ্ধ সময়ে, কোন্ 
কোন্টী গৌতমের পূর্বাবর্তীকালে রচিত ইহ! নির্ণ কৰা দুঃসাধ্য । ইহাদের কোন 
কোন কথা মহাভারতে দেখ যায়) দশরথ জাতকটা ত একখানি ছোটখাট ক্ামায়ুণ। 
কিন্তু এসথন্ধে কে কাহাৰ পূর্ববর্তী, কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ, ইহা বিচাঁব কবিতে 
গেলে সাহিত্যসেবীদিগেব মধ্যে তুমুল বিবাঁদেব সম্তাবন! ৷ অনেকে বলিবেন, মহা- 
ভীরতগ্রস্থতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং গৌতমবুদ্ধেব পূর্ববর্তী; অভএব বুঝিতে হইবে 
যে বৌদ্ধেরাই এই সকল গ্রন্থ হইতে কথ! অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে নৃতন বেশে 
সাঁজাইগ়াছেন এবং নিজস্ব বলিয়া চালাইয়াছেন | কিন্ত প্রতিবাদীর উত্তর দিবেন, 
"কে বলিল রামায়ণ ও মহাভারত গৌতমেব পূর্বেই তাহাদেব বর্তমান আকাঁব প্রাপ্ত 
হইয়াছিল? মহীভীরতে যে কত সময়ে কত আখ্যায়িকা প্রক্িণ্ত হইয়াছে তাহা কে 
অস্বীকার কবিতে পারে? অতএব ইহাই বা বলিব না কেন যে তাদন্তর্গত 
জাতকসাদৃশ্যুক্ত আখ্যা্লিকাগুলিও প্রক্ষিপ্ত? যে সকল 'আখ্যায়িকা হিন্দু ও বৌদ্ধ- 
শাস্ত্রে সাধারণ সম্পত্তি, সেগুলি সুস্মরূপে বিচার কবিলেও বৌদ্ধাআখ্যায়িকা- 
গুলির পৃর্ববন্তিত। প্রতিভাত হয় । সে সমস্ত বৌদ্ধেব হন্ডে অমার্জিত, অসংস্কৃত ও 
কাব্যোৎকর্ষবঞ্জিত; পক্ষান্তবে বামায়ণ-মহাঁতাবতেই বল, বা পঞ্চতন্্হিতোপদেশেই 
বল, বর্ণনাচাতুর্ধ্, ভাবমাধুর্যে ও চবিত্রবিশ্লেষণে উত্রষ্টতব। ইহা! হইতে বুঝিতে 
হইবে না কি যে জাতকসংগ্রহকাঁলে বা তাহারও পুর্বে এই সকল আখ্যানের 
অস্করোদগম হইক্সাছিল.$ শেষে বাল্সীকিব্যাসাদির প্রতিভাবলে মনোহর পুষ্প- 
পল্লবের বিকীশ হইয়াছে? মানবসমাজে সর্বত্রই যখন ক্রমোক্নতি দেখা যায়, 
তখন সাহিত্যেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুল জন্মিয়! 
ও পচিয়া ভূমির সসা'রতা। সম্পাদন করিলে তাহাঁতে শেষে শাঁলতালাদি মহীবৃশের 
উদ্তব হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র কবি, ক্ষুদ্র কথাকার প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিলম্বের পরে 
তাহাদের সঞ্চ়মমবাক়ের প্রভাবে মহাকবিদিগের আবিগাব ও পুষ্টিসাধন ঘটে । 
কেবল ভারতবর্ষে কেন, ইংল্যাও প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশের সাহিত্যেও প্রীচীন 
কথার এইরূপ সংস্করণ ও পরিমাজ্জন দেখিতে পাওয়া যায় । যে নিয়মে বাঁম- 
পণ্ডিতের ও কাঁঠহারিণিকন কথ! রামান্গণে ও শকুস্তলাবৃস্তান্তে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, 
নেই নিয়মেই লিঙ্গারেক ও ম্যাক্বেখের থা সেক্স্পিয়ার প্রণীত তত্রমামধেয 
নাটকে কাব্যোখকর্ষের পন্নাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে । অপিচ, বৌদ্ধজাতকগুলির 
রচনাকালে রামায়ণ ও মহাভারত যদি বর্তমান সময়ের গার জনসমাজে সবিদিত 
থাঁকিত, তাহ! হইলে বৌদ্ধ উপাখ্যানকারেরা বোধ হয় মূল ঘটনার কোন বিকৃতি 
ঘটাইতে সাহসী হইতেন না । সর্বনগ্রাহ্য কোন বআখ্যানের অপকর্ষ ঘটাইলে 
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জাঁতকাখ্য 
আখ্যায়িকা 
গুলির উৎ্পাত্বর 

কান বিচার ! 



যৌদ্ধদোশে 
জাতকের 

প্রভাব। 

উপক্রমণিকা | 

শ্রোতাৰ ও পাঠকেব মনে বিবক্তিষ্ই উদ্রেক হয়, তাহাতে ধর্মপ্রচাবেব সুবিধা 
ঘটে না। যদি বলা যায় বৌদ্ধেবা বামীয়ণ ও মহাভারত জীনিতেন না, তাহাও 
অসম্ভব, কাঁব্ণ তাহাদের মধ্যে অনেকেই মহীমহৌপাধ্যায় ছিলেন, তীহীদের 
আদিগুরু গৌতমও প্র্রজ্যাগ্রহণের পূর্বে ও পরে বহুশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। 
বর্তমান বামাঁয়ণের ও মহাভাবতেব স্তায় গ্রন্থ তীহাঁদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে 

তাহারা যে সেগুণি অধ্যয়ন কবিতেন না, ইহা একেবাঁবেই অবিশ্বীমা 1৮* 
জাতক যে বৌদ্ধদিগেব ধর্মশান্ব ইহা পুর্বে বলা হইয়াছে । প্রন্ন, শাম, 

তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে অনেক জাতক তত্রৎস্থানীয় ভাষায় 
অনুদিত হইয়াছে! যেমন পুরাণ-শ্রবণে নিবক্ষর লোকে হিন্দুষর্শেব তত্ব শিক্গা 

কবিতে পারে, সেইরূপ জাতক-শ্রবণে বৌদ্ধদেশেও জনসাঁধাবণে বৌদ্ধধর্খের 
তত্ব শিক্ষা কধিয়া থাকে । সিংহলপ্রভৃতি দেশে দিনান্তে বিশ্রাম করিবার 

সময় জাতক শ্রবণ একরপ নিত্যকাধ্য । এদেশেব শিশুবা সন্ধ্যাব পব যেমন 
উপকথা শুনে, সিংহলেব শিশুরাও সেইরূপ জাঁতিক-কথা শুনিয়! থাকে ! শিশুবা 
শুনে, বৃদ্ধেবাও শুনেন। বকজাতক বা ভীমসেনজাতক বা কটাঁহকজাতক 

শুনিলে শিশুব মুখে হাস্য দেখ! দেয়, *বিশ্বস্তবজাতিক ব! শিবিজাঁতক শুনিলে 
বৃদ্ধেব চক্ষ্: প্রেঘজ্লীবিত হচ্গ । ৃ 

যখন বৌদ্ধপ্রভাঁব ছিল তখন ভাবতবর্ষে আপামরসাঁধারণ সকলেই জাতক- 
'কথা জানিত | বেরুটে যে বৌদ্ধস্তপ আছে, তাহাতে অনেকগুলি জাতকের 
চিত্র শিলাথণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । ইহাদেব কোন কোন চিত্রের পার্থ তত্তৎ 
জাতকেব নাম পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে 
উক্ত ন্তুপেব নির্্মাণকালে, অর্থাৎ শ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে, এ সকল জাতক 

*« আহলাম়ন সুজে মহাভারতের উল্লেখ দেখ! যার়। উহ খ্ীঃ পুঃপঞ্চম শতাব্দীতে রচিত, 
অতএব গৌতমবুদ্ধের প্রা সমনামপ়িক। অধাপক ম্যাকডনেল্ বলেন যে মহাভারতের মুল 
ঘটন। অর্থাৎ কুরুপাপ্ুধ যুদ্ধ বৃত্তান্ত এই সময়ে ব! ইহার কিছু পূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ; তবে 
শিবি গাজার উপাখ্যান প্রস্থৃতি কোন কোন গল্প এতদূর বৌন্ব্াবাগন্ন ঘে মনে হয় দেগুলি 
উত্তরকালে লাতকাদি শ্রস্থ হইতে গৃহীত হইয়া] এ মহাকাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইরাছে। 

রামায়ণ সপ্ভবতঃ যুল মহাভারতের পুর্কোই রচিত হইক়(ছিল। ইহার এক অংশে বৃদ্ধ 
দেসের লা দেখা যাঁছ বর্টে? কিন্ত উহা পরে গুক্ষিপ্ত হইয়াছে ষলিয়া ধরিতে হইবে। যদি 
এই অমুযাঁন সতা হয় তবষে দশরহখদাতকের সাত রামারণের আখ্যাদের পার্থক্য ঘটিবায় 
কারণ কি? “দস বস্নসহস্পালি সটঠি বস্মনতাঁনি চ কমুগীযো! মহাধাহ রামে। রাজাং 
অকায়হি' দশর়ধজীতকফের এই গাঁখাটার প্রধমান্ধ সংস্কতাকারে বানীফির কাষো অবিকৃততবে 

দ্বেখিতে পাওয়া যায় (রালারশ, বালকাওড, প্রধম সর্গ, ৯৮ গ্লোক+দশবর্ষসহশ্রাশি ছশবর্ষ 

শতালি চ বামহা্যযুপাসিহা ব্রক্ষলৌকহ পরধাসাতি ।) কাজেই লন্দেহ লঙ্মে বে, জাতককারই 
সমস্ত আঙ্যালহী রামাহণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেল £ কিন্ত বিকৃতি ঘটাইহ1 আধ্যালটার অপকর্ধ 
সম্পাদদ কর লীতককারের উন্দে বিরুদ্ধ এ খুক্তিও নিতীদ্ছ ছুর্ধাল নহে | তবে কি বফিতে 
হইযে বে জাতকর$গনীর সময়েও হামাঘণের প্লোকগুলি নানাহানে নানাতাবে চারবাদির মুখে 
মুগে চলিহা আলিতেছিল £ অতঃপয় তাহা"দর সন্কলন সম্পাদদত হা? 

টদাতকটা একখানা ছেটে খাট তাগবত। তাগহতের ঘশব প্চ্ছে বুষচরিজ যে ছাষে 
ঘর্িত আছে, টলীতকফে তাহার সামান্য মাহ বাতিজম ঘইঘাছে। রাযারখ যহাতারত সন্ধে 
বাছাই হল হাটক, গত যে জাতকের বহপরদরী গ্রন্থ তাহাতে সন্গ্যে নাই । তখে আত, 
ফায়দগেহ সযহেও দে বৃক্ষের বালালীলা লোকসযালে সুবিধিত হিল ইহা হইতে তাহার খেশ 
গহন পাছা খাইতেছে 8 ক্ষেঘল আতফয়তলাকলে কেন, অহাকতি তালে সময়েও কৃক্ষপীলা 
অপ্রিচাত ছিল মা । হটহাতফের বঙ্গানুযাহ ইওংপুর্সে সাইতাসশহিতাহ প্রকাশিত হইাছে। 



ভারতব্ীয় সাহিতো জাতকের প্রভাব । 

লোকসমাজে হুবিদিত ছিল । হর্ধচবিতে বাথভষ্ট বিষ্ব্যাটবীস্থিত দিবাকর 
মিত্রের আশ্রমবর্ণনপ্রনর্ষে বলিয়াছেন যে তত্রত্য পেচকগুলি পর্যাস্ত পুনঃ 

পুনঃ শ্রবণহেতু বোধিনব্জাতকনমূহ জপ কবিতে শিখিয়াছিল। শেষে ভাঁবিতবর্ষে 
যখন বৌদ্ধর্মের অবনতি ঘটে তখন জাতকগুলিব বৌদ্ধভাবও ত্রথশঃ বিশুপ্র হয় , 
অনেক জাতক নুতন আকারে হিনদুদিগেব গ্রন্তে সন্নিবেশিত হর, অনেকগুলি বা 
এদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। 

ভান্পতবর্জীস্্র সাহিত্যে জাতক্কেল্স প্রভাব । 

রামায়ণ ও মহাভারতে যে জাতক কথা পবিদৃষ্ট হয় তাহা পূর্বে বল! হইয়াছে । 
্রী্ীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ,বাঁজ হালের বাঁজত্বকাঁলে গুণাঁঢ্য নামক এক ব্যক্তি 
“বৃহৎকথা” নাম দিয়া পৈশাঁচী ভাষায় এক বৃহৎ কথাঁকোধ বচনা করিয়াছিলেন | 
অন্ধুবাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কি হিন্দু ছিলেন ইহা লইয়া মতভেদ আছে। 
মহামহোঁপাধ্যায় হবপ্রসাঁদ শান্বী মহাশয় বলেন যে তাহাদেব শাতকর্ণি গোত্রে 
জন্ম ত্রান্ষণত্বের প্রতিপাদক। তাহাদেব কেহ কেহ বৌদ্ধমত অবলম্বন কবিরা 
ছিলেন কিনা নিশ্চিত বলা যাঁয় না, তবে তাহাদেব অনেকেই যে হিন্দুবৌদ্ধ 
উভ্তয় ধর্মের হিতার্থে বহু দান কবিয়়াছিলেন তাহাঁব প্রমাণম্বরূপ কতিপয় 
অনুশাসনপজ পাওয়। গিয়াছে । গুণাট্যের গ্রস্থ কিরূপ ছিল তাহাঁও জান! অসম্ভব, 

কারণ উভ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে ॥ ব!থেব হর্বচবিতে, দ্ভীর কাব্যাদর্শে, 
ক্ষেখেন্্েব বৃহত্কথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবেব কথাসবিংসাগবে বৃহতৎকখাঁব 
নাম দেখা যার; তাহার পর ইহা যে কাহাবও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এমন বোধ 
হয় না। হ্র্ষচরিতে বৃহৎকথাঁর “রৃতগৌরীপ্রসাধনা এই বিশেষণদ্বান্তা রচকেব 
হিন্দুভাঁবই লক্ষিত হইতেছে। কিন্ত সেমিদেব যখন বৃহতকথ৷ অবলম্বন কথিয়াই 
কথাসরিতলাগর রচন। করিয়াছিলেন এবং সোমদেবের গ্রন্থে যখন অনেক জাতকের 
আখ্যান দেখা যায়, তখন বৃহতকথাতেও যে জীতকের প্রভাব ছিল ইহা৷ নিঃশংসয়ে 
বলা যাইতে পারে। 

বৃহতকথার পর গ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাবীতে সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রমিদ্ধ পঞ্চতন্ত 
প্রণীত হয় । ইহার কোন কোন কথা বৌদ্ধ জীতক হইতে এবং অনেকগুলি 
সম্ভবতঃ বৃহতকথা হইতে ও জনশ্রুতি হইতে সণ্গৃহীত | পত্ডিতবর বেনৃফি 
দেখাইয়াছেন যে প্রাচীনকালে এই গ্রন্থ দ্বাদশ কিংব! ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত 
ছিল, তখন ইহার নামও বোধ হয় স্বতত্্ ছিল, শেষে কি কারণে বল! যায় 
না, পাচটী অংশ পৃথক হইয়! পঞ্চতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে 1* বেন্ফির 
মতে পঞ্চতন্ব বৌদ্ধপ্রন্থ, কারণ ইহাতে অনেক ভাতকেব আখ্যান আছে , জাতকের 
হ্যায় ইহার আখ্যানগুলিও গদ্যপদ্য মিশ্রিত» এমন কি কোথাও কোথাও 
পালি গাথাগুপি অন্নরে অন্গরে অনুদিত | অধিকন্ত কোন কোন আখ্যানের 
বৌদ্ধভাব সুস্পষ্ট, কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি পরিহাস-কটা্*ও লক্ষিত 
হয়। অধ্যাপক ম্যাকডনেল কিন্ধ বলেন যে পঞ্চতন্থের গ্রন্থকার হিন্দু ছিলেন 

*. কেহ ফেহ বলেন আদিম অবস্থা এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ “কহটক ও দমন্ক” নাষে অভিহিত 
হইত এব পারমা, আরব প্রভৃতি ছেপের লৌকে এই নামই গ্রহণ করিঘাছিলেন। ফরটক ও 
ঘস্নক গঞ্চতহ্বশত ছইটা শৃর্মালের নাম । 

বুহত্কথা। 

পঞ্চতম্ব! 



০ উপক্রমণিফা। 

আমাদেরও সেই বিশ্বাস, কারণ গ্রন্থাবস্তে লেখক আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই 
পরিচয় দিয়াছেন । তিনি লোকচধিত্রের যে সকল দৌঁব দেখাইয়াছেন তাহ! 
সমপ্রদায়বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়। নহে | দৌঁধী হইলে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই 
তীহার নিকট তুল্য নিন্দার পাত্র । আবও একটী কথা এই যে যদি তিনি বৌদ্ধ 
হইতেন তাহা হইলে কখনও জাতকমুলক কথাগুলি হইতে বোধিসবকে বিলুপ্ত 
করিতে পাবিতেন না। 

তথাপি তিনি যে বৌদ্ধ জাতকের নিকট খণী তাহা সকলেই শ্বীকাব 
করিবেন । কিন্তু তীহার রচনাকৌশল্ অতিসুন্দর । তীহাব হাঁতে পড়িয়া 
বকজাতিক, বানবেন্দ্রজাতক, কুটবাণিজজাতক, মিতচিস্তিজাতক, সপ্জয়জাতক 
প্রভৃতি বৌদ্ধকথা শতগুণে সবস ও চিত্ববঞ্ক হইয়াছে । পঞ্চতন্ত্রেব কথাগুলি 
পৃথগ্ভাবে কথিত নহে, এক একটা তন্ত্রে এক একটা বথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়! 
তাঁহাঁর আশে পাঁশে অন্য বহু কথা! সযোলিত হইয়াছে । উত্তরকাঁলে অন্মদেশে 
বেতালপঞ্চবি“্শতি ও হিতোপদেশ প্রস্ৃতি, আববে নৈশোপাখ্যানমাল। এব" 
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প্রতৃতি গ্রন্থের রচনাতেও এই পদ্ধতি অনুস্থত হইয়াছে । পঞ্চতন্ত্বে কথাগুলি 
উক্তরূপে এক্যাত্রে নিবন্ধ না খাঁকিলে বোঁধ হয় দেশদেশীন্তাবে জ্মাণের সমগ্ন 

ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত। 
্ীষটায় ষ্ট শতাব্দীতে পাঁরন্রাজ খস্রু নসীববাঁনেব বাজত্কাঁলে পঞ্চতন্তর পহ 

লবী তাঁষায় অনূদিত হয় ৷ অতঃপর শ্রীষ্টায় অষ্টম শতাবীতে সিৰিয়াক এব* আরবী 
ভাধাতেও ইহার অনুবাদ হুইয়াছিল ৷ ইহার লাম সিরিীক ভাধাক্স “কলিলগ ও 
দমনগ৮, এব" আঁরবীতাঁষায় “কলিলা ও দিমনা 1” ইহা পঞ্চতন্তর বর্ণিত কবটক ও 
দমনক নামক শৃগালদ্ধয়ের নামেব রূপান্তর! আবববাসীরা মনে করিতেন কলিলা 
ও দিমনার আদিবচক বিদপাই (বিদ্ভাপতি )। এই বিদ্পাই শঙ্গ অপভরষ্ট হইয়া 
শেষে “পিল্পাই” ব| "পিল্পে হইয়া! পড়ে , কাজেই যুরৌপবামীর! যখন কলিলা ও 
দিমন! শ্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ করিলেন, তখন পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানগুলি যুরোপখণ্ডে 
'পিনেব গল্প নামে প্রচারিত হইল । হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকাঁর অতি 
শুভন্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকাঁরে তাঁহার 
কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্বদেশে যেবূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য 
কোন পুস্তকের ভাগ্যে সেনূপ ঘটে নাই। 

ভিন্ন ভিন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান পিল্লের গল্প নামে পরিচিত ॥ ইহাতে 
বৌধ হয়, পহলবী ভাষায় যে গ্রন্থের অ্থবাঁদ হয» তাহা! আদিম দ্বাদশখওীত্মক 
প্পঞ্চতান্তের অন্শ । উত্তরকালীন 'অন্বাদকের! ইচ্ছামত ইহার কোন কোন অশ 
গ্রহণ করিয়াছেন বা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়। গলগুলিরও পার্থকা ঘটিক়াছে | 

হিতোপদেশকে পঞ্চতস্ত্রের স*্ষিপ্রসার বলিলেও চলে। ইহাতে শ্লোকের 
হিহোপদেশ। গ্রুয়োগ অধিক এব সেই সকল প্লোকের অধিকাণশই সুযচিত ও উং ২কষ্টভাবপূর্ণ ) 

পঞ্চতন্ত্ের গায় হিতোপদেশ্রেও অনেক লাতককথ। পরিবর্ধিত আকারে স্থান 
পাইক়্াছে । 

টয় একাদশ শতাবটাতে 'ণাঢোর বৃহৎকথাবল্ম্বনে কাশীর দেহীয় েমেহ্ 
* ুকখাননিৎসাগয়। বৃহংবখাম্ররী এব সোমাদব কপসৈরিংসাগর রচনা হরেন । ক্ষেযেহ্্ “সজরীত 



বিদেশের সাঁহত্যে জাতকের প্রভাব । 

নাম দিয়া মহাভারতেরও একখানি সংঙ্ষিপ্রদার বচনা করিয়াছিলেন। ন্যক্ক 
নামক জনৈক বৌদ্ধবন্ধুর অনুরোধে তিনি বৃহৎকথামপ্ররী সন্ধলন করিয়াছিলেন । 
কথাসরিংসাগর অতি বিশাল গ্রন্থ! ইহাতে পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তিনটী তত্র 
আছে, সমগ্র বেতালপঞ্চবিংশতি খানি আছে, শিবিরাঁঙ্গার ও বাসবদস্তার কথা 
আছে, আবও কত শত কথা আছে! পঞ্চতন্ত্রে যে সকল ভাতককথা! দেখা 
যায়, কথাসব্রিংলাগরে তাহার অতিবিক্ত ছুই চারিটী লক্ষিত হ্ইয়া থাকে । 

উদাহরণস্বরূপ এখানে চুন্শ্রেষ্ঠিজাতকের উল্লেখ করা যাইতে পারে । সোমদেব 
ইহা বৌদ্ধগ্রস্থ হইতে অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । 

সংস্কৃত ভাষায় সিংহাদনদ্বাত্রিংশিকা, শুকসপ্রতি প্রভৃতি আরও কয়েকখানি 
আখ্যারিকাসংগ্রহ আছে | লৈনেরাও কখাকোষ প্রভৃতি অনেক আখ্যারিকা- 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । উল্লিখিত প্রায় সকল গ্রস্থেই অংশবিশেষে বৌদ্ধভাতকের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 

উদীচ্য বৌদ্ধসাঁহিত্যে “অবদান” নামে অভিহিত গ্রন্থগুলি প্রধান কথা- 
ভাগ্ডার। অবদানসমূহ সংস্কৃত ভাষায় ুচিত। “জাতক” বলিলে বুদ্ধের অতীত 
জন্মসমূহের ইতিহাস বুঝায় » “অব্দান”বলিলে অন্যান্তি মহাপুরুষদিগেরও অতীতিজন্ম- 
বৃন্ান্ত বুঝিতে হইবে । বর্তমান খণ্ডে চুলশ্রেগিজাতকের এবং লোশক্জাতকের 
পরত্ুৎপন্নবন্ত অবদানস্থানীয়। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের অবদানগুলি জাতকেব্র 
অনুকরণেই রচিত । তাহাদের যেশুলি বোঁধিসবের নামে প্রচলিত সেগুলি জাতিক- 

স্থানীয় 

বিছেশ্েক্র লহিত্যে জাতিক্ষেন্স প্রভ্ডাব। 

বিদেশের প্রস্তাবে সর্ধপ্রথম আীকৃদিগের কথা তুলিতে হয়, কারণ অনেকের 
বিশ্বাস শ্রীম্ দেশের ঈষপ নামধেয় এক ব্যক্তিই আদিম কথাকার । পঞ্গান্তরে 
কাহারও কাহারও মতে ঈষপনামে প্রকৃত কোন ব্যক্তি কখনও বর্তমান ছিলেন 
কি লা তাহাই সন্দেহস্থল। সেযাহাই হউক, ইহা নিশ্চয় যে, যে সকল বথা 
ঈষপের গল্প বলিয়৷ ইদানীন্তন সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের 
অধিকাংশই ঈষপরচিত নহে, অনেকগুলি জাতকের ব্পান্তর, অনেকগুলি 

ধা অপরের রভনা ॥ 

শ্রীক্সাহিত্যে ঈষপের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় হেরোডোটাসের গ্রন্থে 1৮ 
তদনুসারে এ কথাকার গ্রীষ্টের প্রায় ৫৫* বতসর পুর্বে অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের 
জন্মসময়ে জীবিত ছিলেন » তিনি সেমদ্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
ফ্যান নামক এক ব্যক্তির ক্রীতদান ছিলেন । পণ্তপঙ্গিসন্বন্ধে কথা রচনা 
করিতে তাহার অস্ত নৈপুণ্য জন্মিক্সাছিল এবং তিনি ডেল্ফাই নগরে নিহত 
হইয়াছিলেন। তাহার কথাগুণির প্রধান উদ্দেস্ ছিল পরিহাঁসচ্ছলে লোক- 
চরিত্রের তীব্র সদালোচনা করা তংকালে শীস্দেশে অনেকে বিধিবিরুত্ধ 
রাজবীয় ক্ষমতা ভোগ করিতেন ৷ সম্ভবতঃ এইরূপ রাদপদস্থ এক ব্যক্তির চরিত্র 
লক্ষ্য করিয়া কোন কথ! রচনা কবিয়াছিবেন বলিয়া ঈষপ তাহার কোপহৃ্টিতে 
পতিত হন এবং উৎকোচবশীহৃত! দৈববামীর আদেশে '্রাণদণ্ড ভোশ করেন | , 

ক. ২1১৩৪ (হেরোডোটাসের এহ্থ উত্টের প্রা ৪৫* বৎসর পুর্বে রডিত )) 

৪১/, 

1 

ঈবযগপের গল্প। 



১৯ 

আীকম।হিতোো 

উপক্রমণিকা | 

কিন্তু প্রচলিত কথাগুলিব মধ্যে কোন্ কোন্টী ঈষপ প্রণীত তাহা কিরূুপে 
কথার প্রগ্োগ বলা যাইবে । খ্রীঃ পুঃ চতুর্থ শতান্ধীৰ শেষভাগে বিখ্যাত পণ্ডিত এবিইউটন 

জাতক । 

তাহাৰ অবঙ্কাবস'ক্রান্ত গ্রন্থে বাছনীতিক বক্তৃতার কথার উপযোগিতা! 
প্রদর্শন করিতে গিয়। ছুইটা কথা উদ্ধত করিয়াছেন £__একটা অশ্ব ও হবিণের 
সম্বন্ধে, অপরটী শৃগাল, শলকি ও জলৌকাঁব সম্বন্ধে 1* ইহাদের মধ্যে প্রথমটী 
তিনি ই্রেসিকোরাশ প্রনত (ত্রীঃ পৃঃ ৫৫৬) এব* দ্বিতীয়টী ঈষপ প্রনীত 
বলিয়। নির্দেশ কবিয়াছেন , কিন্তু বর্তমান সময়ে দুইটাই ঈষপের নামে প্রচলিত 
হইয়। আসিতেছে । তৎপুর্ধে গ্রীসদেশে আরও অনেক বথা প্রচলিত ছিল 
এব" সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। হেস্য়িডেব কাব্যে (খ্রীঃ পৃঃ ৮০০ ) বুল্বুল 
পক্ষীকে অবলম্বন করিয়। রচিত একটা কথা দেখা যাঁর, একিলোকান্ (হী: পুঃ 
৭০০), মৌলন (শ্রীঃ পৃঃ ৬০৯), এলসিউস্, (শ্রীঃ পৃঃ ৬৯৭) প্রভৃতিও কথার 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন! হীহাবা ইঈযপেব পুর্ববন্তী। হেরোডোটাস্ তাহার 
গ্রন্থে (১ম অধ্যায়, ১৪১ম প্রবধণে ) একটা কথা দিয়াছেন ) উহা পারস্যরাজ 

সাইবাম গ্রীকৃদূততদিগরকে বলিয়াছিলেন। ইহাতে দেখ! যায় অতি প্রাচীন 
স্ময়েই প্রীচাখ হইতে প্রতীচ্য খণ্ডে ফথার বিস্তার হইয়াছিল । এ সম্বন্ধে 
অতঃপব সবিস্তব আলোচন্ট কবা যাইতেছে। এখানে ইহা বিলেই বোধ 
হয় পর্যাপ্ত হইবে যে অধুনা যে সকল কথ! ঈষপের গল্প নামে পরিচিত, তাহাদেব 
অধিকা*শই নানা.সময়ে নান। ব্যক্তিকর্তৃক্ বচিত এব* নান! দেশ হইতে গৃহীত | 
কিন্তু ঈষফপ একজন প্রসিদ্ধ কখীকাঁর ছিলেন, এব" কখারচনাব জন্যই প্রাণও 
ভোগ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতিবশবতঃ উত্তবকানে সমস্ত কথাই তাহার নামে 
প্রচলিত হইয়াছিল । অনেক উৎক্ুষ্ট উদ্ভট কবিতা যেমন কালিদাসের রচন। 
বলিয়া গৃহীত, অনেক ডাকের বচন যেমন খনার বছন নামে অভিহিত, অনেক 
উৎকৃষ্ট কথাও সেইরূপ ঈধপ বচিত বলিয়া কল্পিত । 

খ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাবীর গ্রীকৃ সাহিত্যেও কতিপয় কথ! দেখিতে 
পাওয়! যায়, তন্মধ্যে ডেমক্রিটাস্ বর্ণিত কুকুব ও প্রতিবিশ্বের এব* গ্লেটোবনিত 
সিচ্হচল্সাচ্ছাদিত গর্দভের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এই উভয় কথাই 
আমরা বৌদ্ধ জাতকে দেখিতে পাই। কুকুব ও প্রতিবিস্বের কথা চুল্লধনুগ্গহ 
জীতকের (৩৭৪) রূপান্তর । গ্রীক কথায় দেখা যাঁয় কুবুধ গ্রতিবিঘকে 
মা*দখণ্ড মনে করিয়াছিল » ইহা কিছু অস্বাভাবিক । জাতিকে ( এব" তৎপরবর্তী 
পঞ্চতন্তরে ) দেখা যাঁয় শৃগাল নদীতটে মা*স বাখিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়াছিল, 
ইত্যবসরে শকুনে উহ! লইয়া যায় , ইহা স্বাভাবিক! সি“হ্চম্মাচ্ছাদিত গদ্দিভের 
কথাও সি্হচর্রজাতকের €১৮৯) অন্রূপ। শ্রীকৃ গল্পে গর্দভেব সিন্হচম্ম 
পরিধান করিবার কোন হেতু দেখা যায না, কিন্তু বৌদ্ধ গল্পে দেখা! যায় 
গর্দভন্বামী তাহাকে সিশ্ছরর্থে আচ্ছাদিত করিয়! শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া! দিত। 

প. (১) হরিণ সাঠের ঘাঁস খাইত দেখিয়া শঙ্ব তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য মানুবের সাহাবা 
প্রার্থনা করে মানুষ অঙ্বের মুখে বলা দিয়! এব তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হরিণ মারিল 
কিন্তু তগ্ঘবধি অশ্ব মানুষের দাস হুইল। (২) শৃগাল নদী পার হুইবার সম্ঘ ্রাোভোবেগে 
নর্দামা় পড়িয়া! গেল » সেখানে তাহার গায়ে অনেক জোক লাগিল। সার তাহার কষ্ট 
ছেখিয়। জোকগুলি তুলিছ। ফেলিতে গেল কিন্ত শুগল বলিল “না ভাই! তুলি! কাজ লাই! 
ইহার! হতদুর নাব্য রম্ত খাইয়াছে £ ইহাদিশকে ফেলি! দিলে আর এক দল আসিয়া জুটিবে।* 



গ্রীসের সহিত ভাঁরতবর্ষেব পৰিচয় । ১/৬ 

অতএব উক্ত আখ্যায়িকাদ্বয়েব বচন! পদ্ধতিতে ভাবতবর্ধীয় বথাকাবেবাই , 
অধিকতব নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন , বিশেষতঃ দিংহ ভাব্তবর্ষেব লোকের নিকট যত 
পবিচিত ছিল, শীকৃদিগেব নিকট তত ছিল না। এই সমস্ত বিবেচনা কবিলে 
একথা বগা যাইতে পাবে কি না যে উক্ত কথা ছুইটী ভাঁব্তবর্ধ হইতেই 
গ্রীসে গিয্াছিল? পূর্বে দেখা গির়াছে হেবোডোটাস্ একটা আধ্যায়িবাকে 
পাঁবস্যদেশ হইতে গৃহীতি বলিগ্কা শ্বীকাব কবিয়বাছেন। 

পশুপক্ষিপ্রস্তৃতি-সংক্রান্ত অনেক কথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রায় একবপ কেন, 

সাধাব্ণতঃ ইহার ত্রিবিধ হেতুনির্দেশ হইয়া থাকে। জাম্মাণ দেশীয় বথাঁস"গ্রাহক 
শ্রীম্ ভ্রাতৃদ্ধয় বলেন, ভিন্ন ভিন্ন আর্্যসন্প্রদায় যখন একত্র বাস কবিতেন, তখনই 
এই সকল সাধাব্রণ খাব উৎপত্তি হইয়াছিল। ম্যাক্সমূলাব প্রস্থাতি বলেন শুদ্ধ 
আর্ধ্সম্প্রপায় লইয়া বিচাৰ কবিলে চলিবে কেন? আর্য্যেতব জাতিদিগেব মধ্যেও 
ত এই সকল সাঁধাবণ কথাব প্রচলন দেখা যায়। অপিচ, ভিন্ন ভিন্ন আর্ধ্য 

সম্প্রদায়েব মধ্যেও একইরূপ কথ! ভিন্ন ভিন্ন আবাঁবে ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্তসিদ্ধিন 
জন্য প্রচলিত হইয়াছে যদি এগুলি আর্ধ্জাতিব আদিম বাঁনভূমিতে উৎপন্ন 
হইয়াছিল, তবে এত পার্থক্য ও পবিবর্তন খটিবাব কাবণ কি? তাহারা বলেন, 
মনুষ্য প্রীয় সকল দেশেই উপমাপ্রয়োগপ্রবণ। পধ্যবেক্ষণণীল মানব সকল 
দেশেই কাকে লৌল্য, শৃগালেব ধূর্ততা, দিংহেব সাহস প্রভৃতি দোষগুণ 
দেখিতে পাইত এবং উপমাপ্রয়োগ-প্রিকতাবশতঃ সেই সকল অবলম্বন কবিয়! 
কখ। রচনাপূর্বক সমবাময়িক লোৌকেব চবিত্র সমালোচনা করিত ধা জনসাধাব্ণকে 
উপদেশ দিত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবে যে একরূপ কথখাৰ 
উৎপত্তি হইতে পাঁবে ইহা আর বিচিত্র কি? বেন্ফি বলেন, অন্ত আখ্যান- 
সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে সকল সাঁধাবণ কথায় কেবেল পশুপশ্যাদিৰ উল্লেখ দেখা 
যায, সেগুলি তিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবে রচিত্ত হইলে তাহাদের মধ্যে কখনও 
বর্ণনাগত এত সাদৃশ্ত থাকিত না। কাঁকের স্বতিবাদ করিয়া তাহাকে কথা 
বলাইতে হইবে, নচেঙ জঘুফল ব! শ্গীবেন মিঠাই পাইব না, শৃগালেব এই 
বৃদ্ধি হৃংপিগুটা গাছে, রাখিয়া, আসিক্সাছি, বলিয়া, প্রত্যুৎপন্ননতি মকটের 
আঁত্মবশ্টা, হংসদিগেব সাহায্যে কচ্ছপের আকাশপথে গন্ন এবং কথ! বলিতে 
গিয়া পতন ও মৃহ্য-একপ সৌসাদৃহা আদানপ্রদানের ফল, স্বাধীন রচনার 
নিদর্শন নহে। 

আদান প্রদানের কথা তুলিতেই পৌর্ধাপর্ধ্য বিচার কলিতে ইইবে। ওীকৃ- 
জাতি যেস্বার্মীনভীবে কতকখুলি কথা রচনা করিয়াছিলেন ইহা জস্থীকার করা 

যায় নাঁ। কিস্থ যে সকল গ্রীবৃকপা ভাবতবর্ষেও প্রচলিত ছিল, তাহাদের 
সম্বন্ধে কে উত্তমর্থ, কে অধম তাহা বিচাত্র কতা 'আবশ্তক ॥ এখন দেখা যাউক 

কোন্ সময়ে প্রীকেরা ভারতবণর্মর স্পর্শে আদিফাছিলেন ?£ হুও্রলিন্ধ ঝাকু 
মা্শনিক পিথাশোরাস উহ পৃঃ হত শতাঙ্ীতে ভারুভবর্ষে আসিয়া দশন শাহ ও 
জ্যামিতি 'অধায়ন করিগ্াছিলেন ইহা নিতান্ত লগ্ভবপর | ও শহাকাতে পাহলা- 
রাত দরাদুস পাজাবের বিয়দশ জয় করিয়াছিলেন এব বটল দেখ আন্মণ 
করিয়াছিলেন । ভাহার পু চাইবৃসেস্ও আমু, ছয় করিতে পিয়া আপদ 
হইয়াছিলেন। রাধার সময়ে এব" হার পৃর্সে ও লাইহান প্রন্থতিহ জাচাহঙালে 

ত্জ্ট 

কতকগুলি 
কথা নানাদেশে 

একই জপ, 

ইহার কারণ 
কি? 

প্রীসর সহিত 
ারতহ্তধে 

পারত । 



১%০ উপক্রমণিক! | 

পারস্য রাজসভায় গ্রীকৃ ও হিন্দু উভয় জাঁতিনই গতিবিধি ছিল। যে বিপুলবাহিনী 
গ্রীস, জয় কবিতে গরিয়াছিল, ভাহাব মধ্যে অনেক ভাবতবর্মীয় ভূতিভূক্ সৈনিক 
ছিল। জাবব্সেসেব পুর আর্টাজাবাবৃসেসের সভায় টিসিয়াস, নামক একজন 
গ্রীক চিকিৎসক ছিলেন, তিনি ভাবতবর্ষসন্থদ্ধে অনেক প্ররুত ও অনেক 
অপ্রক্ত বিবব্ণ সংগ্রহ কনিয়া একখানি গ্রন্থ বচনা কবিয়াছিলেন। অতএব 
গৌতমবুদ্ধেব সময়ে, অথবা তাহার বিছু পূর্বেও ত্রীকেবা অন্ততঃ পবোশ ভাবে 
ভাবতবর্ষেধ পরিচয় পাইক্াছিলেন। এ অবস্থায় ডিমক্রিটাস ও প্লেটো! যে 
পূর্বাবর্ণিত কথা ছুইটীব জন্য পৰোদ্দভাবে ভাবতবর্ষেব নিকটই খণী ইহা বলা 
অসন্গত নহে। তাহাব! লোকমুথে এই কথা দুইটা শুনিয়াছিলেন এবং স্থ স্ব 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কব্য়াছিলেন। 

শ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ শতান্দীব শেষভাগে আলেক্জাওারেব অভিযান উপলন্ষ্ে 
শ্ীক্ ও হিন্দুব প্রত্যক্ষ পবিচয় ঘটে এবং অতঃপব বৌদ্ধপ্রচাবকদিগেব চেষ্টায় 
উভয় জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে । *বৌদ্ধপ্রচারকেবা যুবোপথণ্ডেও ধন্মদেশন 
কবিতে যাঁইতেন। গ্রীষ্টেব জন্মের কতিপয় বংসব পুর্বে অগা্টাস্ সীজাবের 
বাজত্কালে ভূগুকচ্ছনিবাসী একজন শ্রমণধাচার্ধ্য এথেন্সনগবে অগ্নি গ্রবেশ- 

পূর্বক দেহত্যাগ করেন। শ্রীকেবা এই অদ্ভুত কাগ দেখিয়া নিতীন্ত বিশ্মিত 
হইগ্সাছিলেন এবং তাহাব চিতাব উপব একটা সমাধিস্তস্ত নিম্মাঁণ কবিয়াছিলেন। 

না প্রীকৃর্দিগে সর্কপ্রাচীন কথাসংগ্রহ আলেকজাগাবেৰ মৃত্যু কিছু পৰে 
কখাসংশ্রহ!  জন্পাদিত হয় (ত্রীঃ পৃঃ ৩০০)। আলেক্জাণ্ডিংয়া নগরেব বিখ্যাত পুস্তক- 

ভাগার-প্রতিষ্ঠাতা ডেমিটিযাস. ফেলিবিযু. এই সংগ্রহেৰ কর্তী। ইনি প্রা 
ছুই শত খাথা সংগ্রহ কবেন এবং সর্বপ্রথম মে গুলিকে “ঈষপেব কথা” 
নাঁম দিয়া প্রচার কবিয়! যান। গ্রীষ্রীয় প্রথম শতাব্দীতে ফিড্রাস নামক একজন 
গ্রীক, এ কথাগুলি লাঁটন ভাষায় অনুবাদ করেন। পাশ্চাত্য ধখাঁতত্ববিৎ 
পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন কবিয়াছেন, ফিড্রাসের অন্ুবাদই এখন অবিক্কতিভাবে বা 
ঈষৎপরিবর্তিত আকাবে ঈষপেব গল্প বলি প্রচলিত। 

এদিকে বাণিজাঁদিৰ উপলক্ষ্যে ভাবতবর্ষের লোৌকেব সহিত মিশরের লোকের 

মিশামিশি হইয়াছিল এবং ভাঁবতবষজাঁত অনেক কথ মিশবে প্রচলিত হইয়াছিল 1 
প্রীচীন আীক্ এবং বৌঁনকেবা সেগুলিকে কৈবিসেস্ (কাশ্তপ )-প্রণীত বলিম্সা 
লিপিবদ্ধ করেন । ফিড়ীন্ সণ্গৃহীত ঈষপ এবং এই সকল প্রাচ্যকথা অবলম্বন 
করিয়া গ্রীষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নিকবষ্ট্রেটান নামক এক ব্যক্তি এক কথাঁকোঁষ 
প্রচাব ফরেন এবং ইহারও কতিপয় বসব পরে বেব্রিয়াম নামক একজন 
রোমকলেখক উক্ত উভগ্নবিধ কথা অবলম্বন কবি শ্রীক্ভাষায় আর একখানি 
পদা ঈষপ, প্রণয়ন কবেন । এই গ্রন্থে প্রায় তিনশত কথা! আছে । 

প্রাচ্যের অনু- এইরূপে অনেক জাতক, ও ভাবতবর্ষজাত অন্তান্ট কা যুবোপে প্রচাধিত 
করণে কখার হইঙ্কাছিল ১, বেত্রিয়ান্ প্রভৃতি যে প্রাচ্যের আদর্শে কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াঁ- 
সারি... ০০০০৭ 
ছেশের ধোন! * উদাহরণন্বরূপ নিক্কে কয়েকটা জাতকের এবং তখাকখিত ঈধপের কয়েকটা আঁখ্যানের 

নাম কর! যাইতেছে :-- 
জাতক ঈষপ 
মুণিকজাতক (৩৯) হণড ও গোবৎস (17১৩ 0% 20011750521) 



য়িহুদিগের সাহিত্যে ও বাইবলে জাতকের প্রভাব । ১৩1৩ 

ছিলেন তাহার অপব একটা প্রমাণ প্রত্যেক কাব শেষে তাহাব উপদেশ-ব্যাখ্যা 
এই প্রথা জাতকার্থবর্ণনার্দিতেই প্রথম দেখা যায়) কিন্তু ইহা ব্চনানৈপুণ্যের 
পবিচায়ক নহে। যে কথ! সুবচিত, তাহার উপদেশ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন 

থাকে না। তাহা শুনিবামাত্র লোকে আপনা হইতেই উপদেশটা হৃদয়ঙ্ধম করিতে 
পারে» শ্বতগ্থভাবে তাহাব উপদেশ শুনাইতে গেলে পুনরুত্তি ও বসভঙ্ক ঘটে । 
কিন্ত প্রাচ্য কথাসংগ্রাহকেবা, প্রয়োজন থাকুক বা! ন! থাকুক, একটা না একট! 
উপদেশ যোদরনা কবিম্বা কথাগুলিকে নিবর্থক ভারাক্রান্ত করিস্বাছেন এবং 
তাহাদেব অনুকরণ কবিতে গিয়! পাশ্চাত্যেরাও এই ভ্রমে পতিত হইস্সাছেন। 
অধিকন্ত মূলের সহিত প্রব্ব্ট পরিচয় না খাঁকায় পাশ্চাত্য লেখকেরা উপদেশ- 
ব্যাখ্যায় পর্বাত্র কৃতকার্য হইতে পাবেন নাই! কচ্ছপজাতবে বাচালতার 
পবিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে, বিন্ক তথাকথিত ঈষপেব সংগ্রাহক ইহ ধবিতে 
পাবেন নাই। 

কেবল উপদেশ-যোছনার প্রথা নহে, ছবিদ্বাবা কথাগুলি লোকের প্রত্যক্গীভূত 
করিবার দ্বীতিও মুবোপবাসীবা ভাব্তবর্ধ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন । বেরট- 
স্তপেব ছবিগুলি যে কত প্রাচীন তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে। উত্তরকালে 
বিদ্পাইএর গন্প প্রভৃতিতে আরববাসীরাও ছবি ব্যবহার করিতেন এবং 
যুবোপবাসীব! এই সমন্ত গ্রহণ করিবার সময় শুদ্ধ আখ্যানগুলির অনুবাদ কৰিয়াই 
স্গান্ত হইতেন না, ছবিগুলিও নকল কবিয়া লইতেন। 

প্রাচ্যখণ্ডেও প্রচারকদদিগের চেষ্টাক্স বৌদ্ধধম্মের বিস্তার ঘটিয়াছিল এবং 
অনেক জাতককথ। ইছদিপ্রভৃতি জাতির সুবিদিত হইয়াছিল! বাইবলের 
পূর্ব খণ্ডে * সলোমনের অদ্ভুভবিচারপটুতা! মন্বন্ধে একটী আখ্যান আছে। 
ছুই শণিকা একটা বালক লইয়া বিবাদ করিতে কবিতে তাহার নিকট 

জাতক ঈষ্প 
নৃতালাতক (৩২) কিকি ও মঘু (09৩ 72) 22৫. 1৫ [১৫৪০০০) 
মশকলাতক (৪৯) থলাটি ও মক্ষিক! (0৩135100927) 27১৫. 016 চ19) 

হষপৃহংসলাতক (১৬৬) হবডিখপ্রসবিলী হংসী চাও 0০05৩ 1117 001727 82£3) 

ফিপ্তকপরিযকাত ১৮৯) িডিতর্ধিনিজ পরিজ বত তরিকত ৪০ 2 1গেত ১৮02 
কচ্ছপলাতক (২১৫) বচ্ছপ ও ঈগলপক্ষী (0175 53815 200 0550011015৩) 

জঅনুলাতক (২৯৪) কাক ও শগাল (006 010 90৫ 10৩ চ০5) 

জবধশকুনঘাতক (৩*৮) নেকড়ে বাঘ ও বক (016 ৮০1373001১6 ০7836) 

চুলধনুরঠীহলাতক (5৭8) কুকুর ও প্রতিবিদ্ব (5৮৩ 1908 220 105 512820%) 

কুকুটলা তক (৩৮৩) শাল, কুকুট ও কুকুর (086 চ০9 1106 0০05 220 0৮৩ 10০08) 

ছাতক (৪২৯) নেকড়ে বাঘ ও মেংশাবক (7১৩ ০1870 110৩ 17970) 

আতকের মিছ হাস্বীপী ঈহপে নেকড়ে বাধ জাতকের হ'ল ঈযপে ঈখলপক্ষী, জাতকের 
ছাপী ঈহপে হেবশাযক, আাতকের কাকু ঈফপে বক, এইযপ সাহানা প্রতেষ খনকিজেও 
উপাখ্যানা'পে ইহায়। এককপ। এক তাখুজ পরিতর্ধে অন্য প্রাণীর উদেখ দেশতেছে খাভাবিক, 

ক্বাযণ সকল দেশে লকল শ্রাণী মাই। তাপি পাশ্চাত্য কখাকায়েরা আহয়। হন; সিছ 
প্রচ্কৃতি শতহহত প্াধীন্াগগকে একেবারে পরিহার করিতে লারেন মাই । 

সতযংআাত খন দে আাখানগুলি "হুপ' স্থানে পাইন জহাছের সংখ্যা আরও 
আহিক। উদ্বাহরশৃন্ষরপ ঈধপের হুদ ও মুফা। বৃষ ও বৃঙ্গসর্প। সহ হুর ও 
পাড়ার ইনুহ, শ্খাল ও উগণপ্্। কাক ও টিপলপন্থী, পিহত হৃতিক, হও ও তক 

ইতাছি কঃ মাহ করা হইতে পাছে। 
ক 7131285 তু- 

প্রাচ্যের অন্ু- 

কাপে চিত্র 
ছার। কথার 
ব্যাখা । 

রিইফিদিগের 
সাহিতোে ও 

বাইবলে 
াভকের 

প্রভাব! 



1৩? উপক্রমণিকা। 

উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই বলে বাঁলকটা ভাহাব গর্ভজাতি সন্তান। সলোমন 
তববাবি হন্তে লইয়া প্রপ্তাব কবিলেন, বালকটাকে ছুই খণ্ড কবিয়া৷ দুইজনকে 
দেওয়া যাউক । যে প্রক্কত জননী নহে সে ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন কবিল ; কিন্ত 

দ্বিতীয় ব্মণী বলিল, কাটিয়া কাজ নাই , আমা প্রতিদ্বন্দিনীই বাছাকে লইয়া 
যাউক।৮ মহা-উন্মার্গ জাতকেও বোধিসত্বের বিচাবনৈপুণ্য-প্রদর্শনার্থ এই আখ্যা- 
ফিকাব বর্ণনা] আছে। এক য্সিণী ও এক মাঁনবী একটা শিশু লইয়া উক্তরূপে 
বিবাদ কবিতে করিতে বোধিসত্বেব নিকট বিচাব প্রার্থনা কবে। বোধিসত্ব 
মাটিতে একটা রেখা আকিয়া তাহাঁব উপব শিশুটাকে বাখিয়া দিলেন এবং 
বিবদমানা বমণীদ্বকে বলিলেন, তোমবা শিশুটাব পা ধরিয়া টান, যে উহাকে 
নিজেব দিকে লইয়া! যাইতে পাবিবে সেই উহা গর্ভধাঁবিণী বলিয়া স্থিব হইবে। 
কিন্তু বমণীদ্বয় শিশুটাব প' ধবিয়! টানিতে আরন্ত কবিলে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ 
করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রন্কত গর্ভধাবিণী কান্দিতে কান্দিতে উহাব 
পা ছাড়িয়া দিল। ্ 

এই আখ্যানটা শ্রী্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বা তাহার কিছু পুর্বে ইটালী 
পর্য্যন্ত পবিজ্ঞাত হইয়াছিল, কাঁবণ পম্পিয়াই নগবের ধ্বংসাবশেষেব মধ্যে ইহাৰ 
একটা ছবি পাওয়া গিয়াছে । পণ্ডিতবৰ গেইডোজ দেখাইয়াঁছেন যে বৌমানেবা 

ইহা ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিলেন, গিহুদিদিগের নিকট হইতে নহে। জত্য 
বটে পোৌষ্পিয়াই নগবের ছবিতেও শিশুটাকে ছুইখও্ করিবাধি চেষ্টা প্রদশিত 

হইয়াছে ঃ কিন্তু সম্ভবতঃ গল্পটাতে আদিম অবস্থায় এইবপ বর্ণনাই ছিল» পরে 
জীবহিংসাবিরত বৌদ্ধদিগের “দ্বাব! কাটিবাব পবিবর্তে টানিবাব ব্যবস্থা হইয়াছে । 

বাইবলের এই অংশে ভাবতবর্ধীয় কতিপয় ড্রব্যেব সংস্কৃতজাতি নাম দেখা 
যায় * | ফিনিকীয় বণিকেবা ভাবতবর্ষেব পশ্চিমোপকুলবন্তী অভীব নামক পষ্টন 
হইতে গ্নিহুদিবাজেব জন্য এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়াছিল। অতএব জাতকেব 
কথাটা যখন বাইবলেব এই অংশ অপেক্ষা প্রাচীন, তখন স্বীকাব করিতে হইবে 
যে য়িহুদিরাই ইহ! এদেশ হইতে গ্রহণ কবিয়াছেন। শুদ্ধ জাতকেব আখ্যায়িকা 
কেন, বাইবলেব কোন কোন অংশে বেদের প্রভাবও লক্গিত হয়। বাইবলেব 
উত্তবথগ্ডেব ত কথাই নাই , তাহাতে বৌদ্ধপ্রভাব জাজল্যমান। মথিলিখিত 
সুসমাচারে দেখা যায় যীশু গ্রীষ্ট ছুইবার অতি অল্প খাগ্য দ্বারা বু লোকের 
ভূরিভোজন সম্পাদন কবিয়াছিলেন। ইলীশজাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্ততে দেখা 
যায়, গৌতমও ঠিক এইব্পে নিজেব লোকাতীত শক্তির পবিচয় দিয়াছিলেন। 
এব*বিধ সাদৃশ্বপবজ্পবা দেখিয়া আর্গাব লীলিপ্রমুখ পণ্ডিতের! বলেন যে গ্রী্ীয় 

নুদমাচারগুলির অনেক কথা গৌতমবুদ্ধেব জীবনবৃন্তান্তেব পুনরক্তি মাত্র । 
ফিহুদিদিগেৰ প্রাচীল সাহিত্যে যে সমস্ত কথা দেখা যাক্স, তাহাদেব কতকগুলি 

ভাবতবর্ধ ও গ্রীস উভয়ত্রই প্রচলিত ছিল, কতকগুলি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, 
কিন্ত গ্রীসে ছিল না, কতকগুলি শ্রীসে প্রচণিত ছিল কিন্ত ভাবতবর্ষে ছিল না ) 
আর কতকশুলি ভারতবর্ষেও ছিল নখ, গ্রীসেও ছিল না। প্রথনোক্ শ্রেনীৰ 
মধো বিন্বোচন্জাতধ্েন ও জবশবুলজাতকেধ এধং দ্বিতীক্স শ্রেণীর মধ্যে 

* ধা, তুফিদ্ কোছু, শেন্হবিল্দ্, কার্পাস। তুকিম তামিল-মলয়ালাম্ ভাষা তৃুকেই 
(সংশ্াত শিখী অর্থ/ৎ মদুর) £ ফোফুসকণি ও পেন্হকিম্-গলদয় (সম্ভবতঃ সংগত ইভশব্গদ)। 



্রীষ্টানসমাজে গৌতমবুন্ধ সাধুপুক্রষন্মপে অচ্চিত ) ১// 

কাঁকজাতকেব ও সন্তীবজাতকেব আখ্যান দেখা যায়ঃ তক্ভিন পঞ্চভন্্ 
বধিত কোন কোঁন কথাও পাওয়া শিকাছে। হিহুদিরা কখনও পক্তপস্দি- 
স*ক্রান্ত গল্নরচনার নৈপুণ্য লাঁভ কবেন নাই। তাহাদেব সাহিতো এইব্দপ 
কথাব সংখ্য। ত্রিনেব অধিক হইবে লা। ইহীৰ মধো পাঁচ ছয়টা মাত্র তাহারা 
নাম্মরচিত বলিতে পাব্নে। ইহাতে স্বতঃই মনে হয় এসবে ভাবতবর্য দাত! 
এবং ঘ্লিছুিবা গৃহীতা! কতকগুলি কখা কৈবিদসপ্রণনীত এই পরি5় 
দিয় গিহুদিরাও ইহা শ্বীকাৰ কবিয়াছেন। বেমন গ্রীসে, সেইরূপে যুডিয়াতেও 
বাঁজনীতিক আলোচনার জন্যই পশ্বাদিস"ক্রান্ত আখ্যানের প্রচলন ঘটে (প্রীঃ প্রথম 
শতাব্দী )। 

শহীদ ধরমশান্ধে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবদন্বন্ধে এখানে প্রনঙক্রমে আব একটা খবটাননমাজে 
বিশ্প্নকর ব্যাপান বল! যাইভে পাবে। 'অষ্টন শতাব্দীতে ডাশীদ্কাম্ নগরবাসী শৌহমবৃধ 
জন নামক এক সাধুপুরুষ শ্রীকৃভাষায় অনেক ধর্শগ্বস্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে সাধুগুকহরাণে 
একখানিব নাদ প্বার্লাম্ ও যোয়াসফ৮ | যোয়াসফ, বা যোসাফট্ ভারতবর্ষেব অচ্চিত) 
এক বাদপুল্র, তিনি বার্লামের নিকট দীল্ষীগ্রহণপূর্ববক সন্স্যামী হইস্সাছিলেন। 
ইভঃপূর্বে প্রীপপ্ন ধর্ম ব্যাখ্যা কবিবাৰ জগ্য এক্সপ কোন আধ্যায়িকা লিখিত হত 
নাই , এই নিনিভ 'বার্লাম ও বোয়ামত যুবোপথণডের সর্কাত সমাদৃত হইয়াছিল) 
লাঁটিন, ফে্,। ইটালিয়ান, জান্ীণ, স্পেনিশ্, সুইডিসৃ, ওলননজ, আইন্- 
্যাণ্ডিক প্রইতি ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়, 'এবং রোদাণ ফাঁথলিকদিশের 
উপাসনাদিক্রিয়ায় অন্যান্য গ্রষ্টান সাধুপুরষদিগের লামেল স্থায় বার্লাম্ ও 
যোসাকটের লাম উচ্চারণ কবিবাব ব্যবস্থা হযস। নেমন বৈধ্ঃবর্দিশের মধ্যে 
প্রহদিগের আবিরীাব বা তিরোভাব শ্মব্ণ করিবার জন্য এক একটা দিন উৎসর্ম 
করা হইপ়া থাক, রোমাণ কাখলিক সাধুপুরধদিগের জন্যও সেইক্নপ প্রথা আছে। 
এই নিরমাসুলাহে ২৭ শে লবেছ্ধর বার্লাদের ও যোসাফটের শতণার্থ উৎসর্থ কর! 
হইত। যুরাপের প্রাচ্য ইষ্টান সমাছেও * যোসান্টকে 'ঘোসাহ* এই নামে 
গাধুশ্রেমীদুজ করা হইছিল » কিস্ক সেখানে বার্লাস্ কোন স্থান পাল লাই । 
প্রাচ্যদমাজে ২৬শে আগই সাধু যোসালটের শ্যাবক ছিন | 

এখন দিজাসা এই যে যোসাফটু কে? তিলি যে ভারহবর্দী বাপু ইহা 
এ্ন্বকাহই ধলিক়্াছেল 1 যুকোপীর পণিতেরা দেখাইয়াছেল যে তিনি দার কেহ 
নাহন-ন্বহ গৌহম বৃদ্ধ) বুষ্ধাহ্াভেন পুর্কে শৌতম ছিলেন 'বোদিসি। 
এই শঙ্ষী আরবী ভাবা হইয়াছিল যোশসণছি এল আহর তে আসে প্রবেশ 
করিবার মহ হইবাছিল যোলাদী | হোলাজটের ভীবনবৃত্বান্্ সেটা চল য়ে 
ভাবে বর্ণনা করিগ্াছেল হাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাহ শোভমবুজই ঠাহাহ তব 
নাক । মাভাকর আনক খাও ই হক্ছে স্থান পাইছাছে ॥ 8 কপিলবস্হ 

ঙ. £71৫6% 0৮৮৫8 মা 

৮ শষ উহ) আজাদী তায খালেক এটছপ উত্তহ হত, পায়ে লিশিক হিয়া 
ধপঠ এধ অন্য পাধানে 2 আন্য় হাতত হই নে হাক এট ভক্তির এশা, 
আধ পজজধ্হীহইত়ে এক ছাইহা সহ গুবগা (তলত কো 'চেছটা অন্যায়ের 
লাশে "আল ক্ষ হক হইয়া খ্বেসিক হাপু হা ফিল ও একে ছাটখাগ 

শাাহাদগগটা মাক তাজ উিতেখ আগত হীশাহয়া এট শাক পতি লাতৃপিযুক আর 
ফিতা গোল তে শেখ ঘ্ষোলাটা কটি সুলাছিতলায । 

2 হের আকৃতি (8২৯01 



জতককথীর 

দেশ্রমণ। 

করুণামিদ্কু যে অগ্ভাপি বোমাণ কাথলিকদিগেব নিকট সাধুেণাভুক্ত হইয়া 
পুজা পীইতেছেন ইহী ভাবিলে এদেশে এমন কে আছেন ধাহাব হৃদয়ে অপূর্ব 
আনন্দবসেব উৎস না ছুটবে? ধাহাবা গ্রন্কত মহাপুরুষ তাহাবা এইক্সপেই সর্বত্র 
ববেণ্য হইয়া থাকেল। 

কোন কোন জাতকধথাবৰ দেশন্রমণবৃত্তান্ত বলা হইল। ধাহাবা জাতক 
লাহিতোর অত্যধিক ভক্ত, তাহাবা ইহাতে অডিসিউসেব ভ্রমণবৃত্তান্তেষও আভাস 
পাইয়াছেন যেথ! মিত্রবিন্দকজাতক। । কিন্ত অনেকেই ততদুৰ্ অগ্রসর হইতে 
মাহ পাইবেন ন। তথাপি মনে হয় মিত্রবিন্দকেব, সহিত পিন্দবাদেব হয়ত 
কোন সম্পর্ক থাকিতে পাৰে ॥ ইটীলী দেশীয় পণ্ডিত কলম্পাবেতউব মতে মিত্র" 
বিন্দকই সিন্দবাদেব আদিপুরু। রাধাজাতক প্রস্থুতি ছুই একটা জাতক থে 
আব্ব্য নৈশোপাখ্যানমালাতে স্থান পাইয়াছে ইহা আনবাঁও বুবিতে পারি। 
নৈশোপাখ্যানমাল। খুব প্রাচীন গ্রন্থ নহে। মুলমানধর্ণের অভ্যুদয়েব পুর্বে 
এশিয়াব মধ্যথণ্ডে বৌদ্ধধশ্ম্েইই প্রভাব ছিল; আবাব এই বৌদ্ধেরা শেষে 
মুদলমান হইয়াছিলেন। কাজেই তাহাদেব অনেক আখ্যান মুনলমান সাহিতো 
প্রবেশ কবিয়াছিল। আবববাপীদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নিবক্ষব নিগ্রোবা 
পর্যন্ত জাতককথ! শিখিয়াছে । দর্গিণ কারোলিনাব নিগ্রো শিশুবা রিমাম্ কাকার 
যে কথা শুনে, তাহা৷ শ্লেষবোমজাতক ভিন্ন আব কিছু নহে। উত্তবকালে যখন 
ধীশুগ্বীষ্টেব সমাধিমন্দিব লইয়া! গ্র/চ্যের সহিত প্রততীচ্যের সঙ্বর্ষ হয়, তখনও কোন 
কোন প্রাচ্যকথা যুবোপে প্রবেশ কবে। ইংল্যাওবাজ সিংহবিক্রম বিচার্ড স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন কবিয়া বিদ্রোহী ভূস্থামীদিগকে ভত্খগনা কবিবার্ স্ময় সত্যংকিব- 
জাতকেব আখ্যায়িকাঁটী বলিয়াছিলেন ; মহাকবি চসাব বেদদ্ভজাতক অবলম্বন 
কর্ঘ্। চ900016০5. [1৪ ব্চন] করিয়াছিলেন সে্বক্পিয়ারপ্রণীত 

[1০101570৮01 ৬7)1০5 নামক নাটকে অদ্বীদেব যাংসের এবং পেটিকাত্রয়েব 

সম্বন্ধে ষে বিববণ আছে তাহাও পৰোক্ষতভাবে ভাবতবর্ধীতস কথা হইতেই গৃহীত 
হইয়াছিল। অধুনাতন সময়ে লা-ফণ্টেন প্রভৃতি কথাকারেরাও ভাবতবর্ধীয 
কথাবাবদিগেব নিকট খণ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রীমৃত্রাতৃদ্বর-সংগৃহীতি কথাঁকোঁধে 
দধিবাহন্জীতক প্রভৃতি সতব আঠাব্টী জাতকেব পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । 

জাতিতে উত্পমআোগিভত1। 

এখন জাতকেব উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বল! যাইতেছে । কথাঁতত্বেব 
আলোচনা কবিতে হইলে এবংবিধ প্রাচীন গ্রন্থ যে নিতান্ত আবস্তক ইহা পুর্বেেই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । যে সকল কথা সাহিত্যে ও লোক মুখে চলিয়া আসিতেছে, 
আদদিন অবস্থায় তাহাবা কিরূপ ছিল ওকি উদ্দেশ্তে রচিত হইক্সাছিল, ফি কাঁবণে 
দেশভেদে তাহাদের পবিবর্তন ঘটিল, ইত্যাদি নির্ণ্ন কবিতে হইলে জাতক ও 
অন্তান্ত প্রাচীন কথা পাঠ করিতে হয়। এই উপযোগিত! দেখিক্সাই পাশ্চাত্য 
পর্তিতেব! জাতকেব অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাদের অক্লান্ত পবিশ্রমে 
সমগ্র পালি জীতকার্থবর্ণনা ইংবাজী অন্মবে মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইংবাজী ভাষায় 
ইহাব অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে। গৃত পঁচিশ বত্মরে জাতকগুলি যুরোপবামী- 
দিগের এতই তাল লাখিগ্মাছে যে তাহারা ইহাদের কোন কোন চিন্তবঞ্জক আখ্যান 



আতকে পুরাতত্ব 1 ১1১০ 

অবলম্বন কত্রিস্বা শিশুপাঠ্যগ্রন্থরচনাতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন জাতকের আলোচনা 
কবিলে আমাদেব বি কি উপকাব হইতে পাবে তাহা নিক্সে প্রদর্শিত হইল £_- 

প্রথমতঃ জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশীত্রক, এবং ইহাদেব সকলগুলি 
না হউক, অধিকাংশ মহীপুর্রষধাক্য। বাঁনেই ইহা হইতে আবালবুদ্ধবনিতা| 
সকলে নিম্মল আনন্দের সহিত উপদেশ লাভ কবিতে পাবিবে। ইহার কোনও 
কোনও অংশ এমন সুন্দৰ যে, পাঠেব সনয় মনে হয়, যেন সেই ক্রুণাৰতাব 
জগদ্গুরুর অমৃতময়ী বচনপবম্পবা এখনও আমাদেব বর্ণকৃহবে বন্ধৃত হইতেছে | 

কিরূপে বরাচ্ছলে ও বচনমাঁধুরধ্যে অতি ছুবহ ধম্মতব্বও সর্কাঁসাধাবণেব হৃদয়ঙ্গম 
কবাইতে পাবা যায়, ভাতবে তাহাব ভূবি ভূরি নিদর্শন আছে। 

দবিতী়ত:--জাতিক-পাঁঠে স্থ্টিব একত্ব উপলব্ধি হর, সর্ধজীবে গ্রীতি জন্মে 
্ীষটধর্দ্দে বলে, মানবমাত্রকেই ভ্রাত্ভাবে দেখ। বৌদ্ধধন্মে বলে, জীবমাত্রকেই 
আত্মবৎ বিবেচনা কব । যিনি এ যুগে বুদ্ধ, তিনি অতীত যুগে মুগ, মর্কট, মত্শ্ত, 
ব্য বৃষ্ম ছিলেন, যে এ যুগে মৃগ ব! মর্কট, মেও ভবিষ্যদ্যুগে পুেন্দিয়সম্পন্ন হইয়া 
দুর্ঘভ মানবজন্ম লাভ কবিবে। অতএব, অগ্ভই হউক, আব বন্পান্তেই হউক, 
সমস্ত ভীবই এক-- স্কন্ধসমন্রিমাত্র--এবং বন্মন্ষয়ান্তে সকলেই নির্বাণ লাভ 
কবিবে। 

তৃতীয়ত:_-জাতকেন্প অনেক আধখ্যাফিকাস্ততর বিশেষতঃ প্রত্যুৎপন্নবস্তাতে 
পুবাবালের বীতিনীতি ও আচাবব্যবহাব সম্বন্ধে অনেক ছটদিভেদারারার। 
কথা কল্পনাসন্তব!, কিন্ত সত্যগর্ভী। কথাকাব অসম্ভবকে সন্ভবপব বলিয়া 
বর্ণনা কবিবেন ইহাই তাহার ব্যবসায়, কিন্ত তিনি পাঁরিপার্থিক অবস্থাব বাহিবে 
যাইতে পারেন না, নানা এ্রদঙ্গে সমসাময়িক বিধিব্যবস্থা, রালনীতি ও সদাজ- 
নীতি হয় স্পষ্ভাঁষায়, নয় ধবনি ঘার! বলিয়া! যান, নচেৎ তাহার কথাব উচ্গেশ্া 
ব্যর্ব হইন্তা পডে। জাতক-সম্গ্রহকালে দেশান্তরেব সংস্পর্শে ভাবতবর্ষের 
বিকৃতি ঘটে নাই, কাজেই তদানীন্তন বমাজের নিখুঁৎ চিত্র দেখিতে 
হইলে, এই সকল আখ্যায়িকা পাঠ করা আবশ্যক । আমবা! দেখিতে পাই, 
তাদুশ প্রাচীন সময়েও এতদ্গেশীয় ধনী লোকে সপ্রহুনিক প্রাসাদে বাস 
করিতেন, বণিকেরা পোতারোহণে দ্বীপাশ্তরে বাণিজ্য করিভে যাইতেন , 
ভলপথে জল-নিয়ামকেরা ও স্থলপথে মরকান্তার অতিক্রম কবিবাব সময় স্থল- 
নিয়ামকেরা পথ প্রদর্শন কবিষ্বা দিতেন» মহালশরসমূহের অধিবাজিগিণ চাদা 
তুলিয়া অনাথাশ্রম চালাইতেল, এব" অনাথ বালকের! প্ুণাশিষারপে পরিগৃহীত 
হইয়া অধ্াপকদিগের নিকট বিস্বাভ্যাস করিত 1 পাহশালাহ বালকের] কান 

ফলক বাঁ তক্তিতে লিখিত ও অঙ্ক কধিত। তখন ভাহতবর্ষের মধ্যে তক শিলা 

নগরই বিস্ভালোচনার সর্কোতকৃষ্ট স্থান ছিল » কাশী প্র্কতি দেশ হইতে শতস্হর 
ছা বিদ্ধাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় যাইত । তখন তক্ষশিলার চিকিতসা শাহ শিশ্ণ 

দিবার অভি সুলর বাবস্থা ছিল এব ততরহা কোন কোন ছাত্র শঙগা চিকিইসায় 

এক্গপ নৈপুণ্যলাভ করিছ্বাছিলেল যে বর্তমান শলাকর্তাদিশের মপ্যেও দে শ্রেনুত 

লোক লগলাডিহ দেখা যায লা! 
ভগন এদেশে কগাসহ প্রধা প্রচলিত ছিল, অবস্থাগ লোকে মতা শি 

দাস ভ্রু করিতেন | তখন শাসনস্রপালী সাপার্ণতঃ বাছগাতঙ্থ ছিল বটে 

জাতক 

উপদেশাস্্কা 

লাতাকে 

বিশ্বপ্রেম। 

জাতকে 

পুরাতহ! 



১০ 

জাতক প্রাচীন 

ইতিহামের 
অন্যতম 

ভাঁগার। 

উপক্রমণিক]। 
সত সপ সস 

বিদ্রোহী হইত এবং সময়ে সময়ে তাহাকে দিংহাসন্টযুত বা নিহত কবিয়! 
অন্য কাহাকেও বাঁজত্ব দিত, কখনও কখনও বাজাব পুত্রেবা পর্যান্ত পিতা 

বিবদ্ধে অঙ্্যুখান করিতেন। এই নিষ্িভ্ত বাঁজাকে সর্বদা অতি পাবধানভাবে 
চলিতে হইত। তখন কন্তাগণ যৌবনোদয়েব পর পাত্রস্থা হইতেন » লরিয়েবা 

পিতৃঘস্থস্ুতা প্রভৃতি নিকট আত্মীয়দিগকে বিবাহ কবিতে পারিতেন। তখন 
ব্মণীদিগের মধ্যে অনেকে স্ুুশিক্দা লাভ কবিতেন , সন্্ান্ত বংশেও বিধবাঁব 

পুনবিবাহ হইত এবং পতি প্রত্রজ্য। গ্রহণ করিলে পত্রীব পক্ষে পত্যন্তবগ্রহণ বিধি 
সঙ্গত ছিল। বর্তমান সময়েব হ্যায় তখনও লোকে দুঃস্বপ্ন ও ছুনিমিত্ত দেখিয়া 
ভয়ে কাপিত এবং ভূতবলি, পিশাচবলি প্রতৃতি দিয়া শান্তি স্বস্ত্ক্ন ববিত) 
তখন লোকে অর্থদাব! অপবেব পুণাংশ ক্রয় কবিত। 

যাহাব প্রত্রীভক হইতেন তাহারা কামিনী ও কাঞ্চনবে ভয় কবিতেন। 
এই জন্ত কোন কোন জীতকে নারীচত্রিত্রের প্রতি ঘোর অবিশ্বী কবা হইয়াছে-_ 
উদ্দেশ্ত, যাহাতে ভিক্ষুদ্িগেব মনে নাবীমন্বন্ধে বিতৃষ্ার উদ্রেক হয়। কিন্ত 
উৎপনবর্ণা, বিশাখা, আত্রপাদী প্রস্থতির ইতিবুতে দেখা যায় তখন লাবীরাও 

ধন্চর্্যায় পুব ঘদিগেব তুল্যবক্ষ ছিলেন । 
চতুর্থতঃ__জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্ততে প্রাচীন ভাবতবর্ষে, বিশেষতঃ কোশল, 

বৈশালী ও মগধরাজ্যের, অনেক ইতিবৃত্ত আছে। কেহ কেহ বলেন প্রত্যুৎপন্ন 
অংশ যখন অপেন্াকৃত পব্বন্তী সময়ে রচিত, তখন তদন্তর্গত এতিহাসিক 'বিববণ 
সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোৌগা নহে । কিন্ত পরবন্তীকালে রচিত হইলেও ইহা নিতান্ত 
অপ্রাচীন নয়,_কারণ ইহা বর্তমান সময়েব প্রার সার্ধসহজব্ষ পূর্বে লিপিবদ্ধ 
হইস্সাছিন। সাদ্ধীসহশ্রবত্মর পূর্বে পুবাতৰ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, প্রামা- 
পিক ইতিবৃত্তের বিরোধী না হইলে তাহা আমবা অবিশ্বাস কবিব ফেন? আমবা 
দেখিতে পাই প্রসেনজিতেব পিতা মহাকোশল বিশিসারকে কন্ঠ! দান করিয়াছিলেন 

এবংস্বানাগাবের ব্যয়নির্কাহার্থ কাশীগ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। দেবদত্রেব কুপবা- 
মর্শে বিখিমারের পুত্র অজাতশক্র পিতৃব্ধ কবিলে প্রসেনজিৎ জুদ্ধ হইসস। এ গ্রাম 
বিনষ্ট কবিয়াছিলেন » তন্নিবন্ধন অঙগাতিশক্রর সহিত তাহার যুদ্ধ ঘটয়াছিল , এ 
যুদ্ধে প্রসেনজিৎ প্রথমে পরাস্ত হইলেও পরে জয়লাভ কবিয়াছিলেন এবং অজাত- 
শত্রুকে কন্তাদান করিয়া তাহার সহিত সন্ধিহ্ত্রে বন্ধ হইয়্াছিলেন। অতঃপৰ 
গ্রসেনজিৎও নিজেব পুক্র বিবূচকব্ৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া পলায়ন কবিয়াছিলেন 
এবং নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুযুখে পতিত হইস্জাছিলেন » এই বিরূঢকই কিম্মৎবাল 
পবে কপিলবস্ত বিধ্বস্ত কবিষ্বা শাক্যকুণ নিম্মূল কবিয়াছিলেন। অজাতশ্র পরি 
গানে অস্থৃতপ্ত হইয়া বুদ্ধেখ শবণ লইক্সাছিলেন । তখন আধ্যাবার্ত চম্পা, বাজগৃহ, 
আবন্তী, সাকেত, বৌশান্বী ও বাবাণপী এই ছয়টা নগব সর্ধপ্রধান বলিয়া গণ্য 
ছিল, ইহাদেব মধ্যে বাবাণনীই সর্ধাপে্নী অধিক প্রস্দ্ধি লাভ করিয়াছিল । 
বর্তমান সময়ের স্যাক তখনও বারাণদীব কৌশেয়বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইত 
বৈশালী সমৃদ্ধিশালী হইলেও উক্ত নগরখুলিব তুল্যকক্ষ হইতে পারে নাই! 
বৈশালীতে কুলতন্ত্রশানন প্রবর্তিত ছিল» ভত্রত্য লিচ্ছবিগণ সং্্ীতভাবে শাপন- 
কার্য নির্বাহ করিতেন এবং সকলেই রাজা নামে অভিহিত হইতেন । এইরূপ 



লাতিকপাঠে বৌদ্বধর্শের প্রকৃতি বুঝিবার সুবিধা ॥ ১7৮5 

অনেক বৃত্তান্ত জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বন্ত হইতে সংগ্রহ কক্া যাইতে পারে এবং 
এ সমস্ত অবিশ্বা করিবার কোন কারণ দেখা যাক না। বিন্সেন্ট স্িথ্ প্রস্ৃতি 
পুরাবৃন্তকারের! জাঁতককে ভাবতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার 
বৃলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন । 

পঞ্চমতঃ_ যেমন গ্রীক শিল্পে হৌমারের ও হেসিয়ডের, হিন্দুশিল্পে বান্দীকির 
ও ব্যাসেব্, সেইরূপ বৌদ্ধ শিল্পে জাতককারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ॥ সীচী, 
বেরুট, বড বুদোরো। * প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষে পুরাতন বৌদ্ধ তক্ষকগণের 
অঙ্ভুত প্রতিভার বে সকল নিদর্শন আছে তাহা নুন্দররূপে বুঝিতে হইলে 
জাতকের সহিত পরিচয় আবহাক । 
ষষ্ঠত:-_জাতকপাঠে বৌদ্ধধর্মের প্রক্কৃতি অতি বিশদভাবে হদয়্ম হয়। 

অনেকের বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্দের বিরোধী । কিন্তু শীক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব 
প্রভৃতি মতের গ্যাকস বৌদ্ধ মতকেও হিন্দু ধর্মেরেই একটা শাঁথা বলা যাইবে না 
ফেন? ইহাতে পরলোক আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, কর্মফল আছে; ইহাতে 
ইন্দ্রাদিদেবতা, বলিগ্রতি গ্রাহিদেবতা, বৃক্ষদেবতা, যক্ষরাক্ষমাদি অপদেবতা আছেন । 
ইহা সর্বননীন হইলেও উচ্চজাতির প্রীধান্য স্বীকার করে, শ্রমণ শ্রান্ষণকে সমান 
আদর করে, নীচ বর্ণে জন্সপ্রাপ্তি পাঁপের পরিণাঁম বলিয়া মনে করে। ইহার 
ক্ষণিকত্বাদ, শুহ্যবাদও বোধ হয় নিতীস্ত অহিন্দু নহে; ইহার পরিনির্ধাণে ও 
হিন্দুর কৈবল্যে প্রভেদ অতি অন্ন । তবে ধর্শের যাহা! বহিরঙগদাত্র, যাহাতে 
আড়দ্বর আছে, কিন্ত নিষ্ঠা! বা কর্শশুদ্ধি নাই, যাহাতে যল্ত হয় প্রাঁণিবধের জন্ট, 
বৌদ্ধেরা তাহারই বিরোধী । সে ভাঁব ত বৈষণবদিগের মধ্যেও দেখা যাক । 
বর্ধমান হিন্দুসমাজেও বৌদ্ধপ্রভাব সর্বাবাদিসম্মভ । যখন আমরা নিবীশ্বর সাংখ্য- 
কারকে হিন্দু বলিতে কু্ঠিত নহি, তখন বুদ্ধকেই বা অহিন্থু বলিতে যাইব কেন? 
আমর! বরং তীহাকে ও তাহার শিষ্যগণকে হিন্দু বলিব। তাহা হইলে বুঝিব, 
হিন্দুর মাহায্থা, হিন্দুর 'আাধ্যাম্মিক প্রভাব কেবল ভারতবর্ষে সীমাবন্ধ নহে, 
সমগ্র ভূমণ্ডলে দেপীপ্যমান--বুঝিব বে হিন্দুর সংখ্যা বিংশতি কোটি নহে, সপ্ততি 
কোটি, বুঝি যে কেবল ঘশগুণোভার অঙ্ক-লিখনে নয়॥ কেবল বীদ্গগণিতে বা 

*. বরবুয়োযে! যবস্গীপের অভ্বঃপাতী একটা স্থান « সাচী ভূপালয়াজ্যের অন্ুরত-ভুপাল 
ছইতে গোঁছালির আদসিযার পথে দি আই পি য়েলওছ়োর একটা ঠেশন * হেট মধ্য প্রশেশে 
সাতন! স্টেশনে অনভিদুকে। পুর্পিকালে উজ্জযিনী মগধরাজোর অন্বকৃতি ছিল। লাগি বেকুট 
উদ্ত্ত শ্বানই উদ্বযবৌ হইতে পাউলিপুত্রে যাইবার পথে বব্িতি। সাচীয ও ক্কোশ ছুরে 
যেত্তবতীতীরঙ্গ বিবি] হা) ভিল্সা। 

বেরুটস্ত পে লিযলিখিত লাতকগুলির হবি চিলিতে পাছা পিচাছে 2 সখাযেজাতক (৯), 
ভুবোহযুপলাতক (১২), দৃতাতক (৩২), ববাকাযকুযব তিক (৫৬ ১১ রর ই 

দুতিছয়কউমততক 1১৭৪), শরিক (১৮১), কুয়ঙগয়াগজাতিকা (২৭৯), দাতিক (২৯৭ 

হাতযাতিক | ২ , ডি (4৮০), হুপপ্কৃখফাতিক (£০৮ 1, ফাটুকিকজাতিক (৩1৯), 

হ্খআাতিক (8৬১), চক্রকপ্ুঃজাতক (8৮২ ,হড়হলাজাতিক (6১৪), খধশুহ্বতাতিক (87৩), 

বিছা তিক (৫8৭), হীদনকমাতিক (6৩৯) ৪ তত্র এখালে মিনা খাহদৃত খযসেক ঘুলাও 

[লাখ উৎষীব হাছোরিল। সাটীগ্তপে তাহমাহকের (৫5২) অসবৃশআংছের এবং বি 
আাঞান্ছর হয ৩৭1 শিক্ষোছে । 

জাতকের 

শুভাব। 

শ্স্০ 

লাতকগাঠে 
বৌদ্ধদের 
একৃতি বুঝি 

বার হুবিঘা। 



1৮ 

কুসংঙ্ষার়, 

বিরোধী। 

গাঁলিজাতক- 
পাঠে অনেক 

বাল্লালা শব্দের 

উৎপন্তিনিরণ 
ফের হুবিধা। 

উপক্রমণিক!। 
পাপা চাস এসি আত সপন কচ স্টপ | সি নপক 

রেখ।গণিতে বা চিকিৎসাবিষ্ঠায় নয়, ধর্মে ও দর্শনেও হিন্দু জগদ্শুরু। বৌদ্ধ- 
ধর্মের নিকট শ্রীষ্টধর্ের খণ এবং গ্রীতৈর্শের নিকট মোহন্মদীরধর্শের খণ এখন 

আর অন্বীকারের বিষয় নহে। 
সপ্ডমতঃ__লাতিক পাঠ করিলে দেখ! যায়, বৌদ্ধেরা তখন কিরূপ উৎসাহের 

সহিত কুসংস্কারের বিরোধী হইয়াছিলেন | তাহারা যখনই সুবিধা পাইতেন, 
তখনই ফলিতজ্যোতিষ, শকুনবিষ্ত গ্রস্ৃতির অসারতা বুঝাইয়। দিতেন | ইহার 
নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান থণ্ডের নন্বত্রজাতকের € ৪৯) ও মঙ্গলজাতকের (৮৭ ) 
গাথাগুলি দ্রষ্টবা ! মানবের মনকে ভ্রমপাশ হইতে মুক্ত করা, শান্তর অপেশ! 
যুক্তির প্রাধান্ত ঘোষণা করা বৌদ্ধদিগের প্রধান কার্য । তাহারা যতদুর 
পারিয্াছিলেন এই উদ্দেশ্য নিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে বৌদ্ধমুগে 
ভারতবর্ষে নানা বিষয়ে এত উন্নতি হইয়াছিল। 

অষ্টমতঃ- বাঙ্গালা ভাষার নিত্যব্যবন্ধত অনেক শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে 
হইলে পালি সাহিত্যের, বিশেষতঃ জাতকের, আলোচনা আবশ্তক | অনেক 
শব সংস্কতজাত হইলেও এত বিরুতি পাইয়াছে যে আমরা সহজে তাহাঁদিগের 
মূল নির্ধারণ করিতে পারি না এবং অভিধানাঁদিতে তাহাদিগকে “দেশজ' আখ্যা 
দিয়! “সাধুভাষার' বাহিরে রাখি। কিন্ত পালির সাহায্যে সময়ে সময়ে আমরা 
এই বিকৃতির প্রথমসোপান প্রত্যক্ষ করি, কাজেই তাহাদের উৎপত্তিনিরণ্ 
সুকর হয়। জাতকপাঠ করিবার পুর্বে আমার ধাঁবণা ছিল “নর্দীমা” শব্ব 
দেশীন্তরাগত, প্ররুতিবাঁদ প্রণেতা ইহাকে দেশজ বলিয়! নির্দেশ কবিয়াছেন, কিন্ত 
যখন কুকুরজাতকে (২২) দেখিলাম রাঁজভূত্যের! বলিতেছে, “দেব, নিদ্ধমন-খুখেন 
সুনখা পবিসিত্বা। রথস্স চর্মরং খাদিংসু* মহারাজ, কুকুরেরা নার্ীমাব মুখ দিয়া প্রবেশ 
করিয়াছে এবং রথের চর্খ থাইয়াছে), তখন বুঝিলাম এই সমাঁজচ্যুত শবটা 
বহুপ্রাটীনা এবং ভদ্রবংশজাত-_ সংস্কৃত মা” ধাতু হইতে উৎপন্ন । স্ুশ্রুতে 
নিপ্ব্ধপল” শব দেখা যায় । ইহার অর্থ ফুৎকারদারা নিষ্কাশিত করা । অনন্তর বোঁধ 
হয় লক্ষণাদারা ইহা জলনিফ্ষাশক প্রণালী বুঝাইয়াছে। “ছাঁনি' (চক্ষুরৌগ-বিশেষ) 
আপাতদৃষ্টিতে “ছদ্ ধাতুজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পাঁলিতে দেখা যায় “দাণী” 
শব্দটা “পর্দি* অর্থে ব্যবস্ৃত হইত , ইহা “শণ' শবজ, এবং ইহাব উৎপত্তিগত 
অর্থ শণশ্থত্রনিশ্মিত বন্ত্র বা চট । প্ররুতিবাদকার কিন্তু অতি অন্তাজ মনে 
কবিয়া অভিধানে ইহাকে স্থানই দেন নাই। পূর্বরর্গে চাঁধারা' বলে "অমুক 
ঘরে নাই, পাট লইতে গিয়াছে” । শ্রকুনজাতকে (৩৬) দেখা যায় চাষারা 
ক্ষেত নিডাইয়া, ফসল কাঁটিক্সা ও মলিয়া (নিড্ডায়িত্বা, লায়িত! ও মদ্দিত্া ) 

ভিক্ষুর পর্ণশাল! নির্মাণ করিয়া দিবে বনিয়াছিল। কাজেই এখানে কেবল 
'লওয়।” শব্দের নহে, “নিডান” এবং "মলন” শব্দেবও মূল বাহির হইল- বুঝ! গেল 
যে প্রথম ছুইটা যথাক্রমে ছেদনার্থক “লু, ও “দা” ধাতুর সহিত এবং তৃতীয়টী 
মের্দ' ধাতুর সহিত সন্বদ্ধ। এইরূপ আরও অনেক “দেশজ শব্দের উৎপত্তি 
জানা যাইতে পারে, যেমন - 



উপসংহার । 

হস্ত প্পাল্নি বাজালা! 
অদ্ধ+-তৃতীয় অড্ডতিস় আঁডাই 
অলাবু লাপু, লাউ 

উদ্ধান, উদ্যান উদ্ধান উনান 
কৃষঃ কণ্হ কানাই 
ক্দাম বাম ঝামা 

খা থঙ্জ খাজ! 

গবী গাবী গাভী 
২ চঙ্গোটিক চা্গাঁডি 

ছন্দক ছন্দক চাদা 
২ দবু দরদ (ব্যথা) 

দুহিতা ধীত! ঝি 
দ্বিতীয় + অর্থ দিয়ভ্চ দেড় 
-- পিল্নক পোলা (ছেলেপিলে ) 
ফাণিত ফাঁণিত ফেণি (ফেণি বাতাঁসা ) 
যধাগু যাণ্ড যাউ 
শান্মল সিশ্বল শিমুল 
স্নান নহান নাওয়া (ইত্যাদি) 

পিচ, জাতক্বপাঠে দেখা যায় পুরাকাঁলে এমন অনেক প্রম্নোজনীয় শব্ধ ছিল, 
যাহা এখন আমরা হারাইক্মাছি। তখন ০11০; ছিল, তাহারা “জলনিয়ামক* নামে 
অভিহিত হইত, তখন 1£০07788100 $107)5কে মঙ্গলে্টক, 18)1751€ 
(09101705607 মঙগলে্টক-স্থাপন, %15210%ক উপরাজ, ৮1০61097211) কে 

'ওপরাজ্য, ০:০%/7-077০5কে পত্রিনাযবক, 10301121কে বৈদ্শালা, 59155০07/কে 

শল্যকর্তী, 7059£9)কে পুষ্পগুল, 52581 7511]কে গুড্যন্ত্র, 25ণ)কে ফলকাঁসন, 

€901165% 72:0295 (বাকল) কে সত্যঙ্কার (সচ্চকার ) এবং সায়াহভোভনকে 

সার়মাশ বলা হইত! এই সকল অচল শব্ধ গ্রহণ করিলে আমাদের ভাষার সৌষ্টব 
সম্পাদিত হয় কি ন! তাহ! সাহিত্যসেবীদিগের বিবেচ্য | 

উন্পসহহাল্র । 

জাতকার্থবর্ণনাস্ব নিদানকথা। নামে যে উপক্রমণিকা আছে তাহা পূর্বে 
বল! হইয়াছে । প্রকৃত জাতকের অংশ নহে বলিয়া আমি ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত 
হই নাই। তবে গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্ম এবং অন্যান্ত বিষয়সম্বন্থে যাহা কিছু 
অবশ্জ্ঞাতব্য, তাহা এই অংশ এব" অন্তান্ত গ্রন্থ হইতে যথাসাধা সংগ্রহ করিয়া 
পরিশিষ্টে সপ্সিবেশিত করিয়াছি । পালি ভাষায় নিদান শব্দের লাধারণ অর্থ হেতু ব1 
কারণ» কিন্ত ইহা পুম্তকের উপক্রমণিকা বা সুখবন্ব এই অর্থেও প্রযুক্ত হয়। 
উদীচ্য বৌদ্কদিগের মহাবন্ত নামক গ্রন্থেও দিদান শব্মটী “উপক্রমণিকা” অর্থে 
ব্যব্বত হইয়াছে 

১15০ 



১৮৭ উপক্রমণিকা | , 

জাতকার্থব্শনাব লিদীনকথ। তিন অংশে বিভক্ত-_দুরেনিদানম্, অবিদুরে- 
নিদানম এবং ষস্তিকেনিদানম্। দীপঙ্কর বুদ্ধের সময় বোধিলব সর্ধপ্রথম বুদ্ধত 
প্রা্থিব সম্ধল করেন। দেই সময় হইতে বিশ্বস্তর-লীলাবদানে ভুষিত স্বর্গে গমন 
পর্য্যন্ত দুরেনিদানে বর্ণিত। তুষিত স্বর্গত্যাগ হইতে বোধিক্রমূগূলে বুদ্ধত্দাভ 
পর্যন্ত অবিদুরেনিদানের বখ]। ইহাতে দীপদ্কদ হইতে কাশ্যিপ পর্য্যন্ত ২৪ জন্ 
অতীত থুদ্ধের বৃণ্তীন্ত আছে। অতঃপর গৌতমবুদ্ধের নানাস্থানে ভ্রমণ, ধর্শচিক্র- 
প্রবপ্তন প্রভৃতি ঘটনা সত্তিকেনিদানে বর্ণিত। এই অংশে গৌতমবুদ্ধের সমস্ত 
ভীবনবৃত্ান্ত নাই, অনাখপিগুদকর্তৃক জেতবন বিহারের উৎসর্গ বর্না করিয়াই 
গ্রন্থকার উপক্রমণিকীংশ শেষ করিয়াছেন । 

জাতকের গ্রত্যুৎপন্ন বন্ত ও স্মবধানসমূহে বৌদ্ধধন্মশানত্ররে অনেক 
পারিভাষিক শব্দ আছে। বাঙ্গালায় ইহাদের প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, কাজেই 
সেগুলি অবিকৃত রাখিয়া দিয়াছি » তবে তাহাদের কোন্টার কি অর্থ, পাদটীকায় 
যথাসাধ্য তাহ ব্যাথ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ব্যক্তি ও স্থানসমূহের নাম সাধ! 
রণতঃ সংস্কতাকারে দিয়াছি » কিন্ত কোথাও কোথাও পালি শব্দই রহিষ্লা পিয়্াছে। 
সমস্ত পালি নামের অনুরূপ সংস্কৃত নাম নির্ণয় করা বোধ হয় সম্ভবপর নহে। 

ফলতঃ অনুবাদ খানি যাহাতে বাঙ্গালীমাত্রেরই স্বখপাঠ্য হয় তন্নিমিত 
যথাসাধ্য যর করিয়াছি, ক্ৃতকাঁধ্য হইয়াছি ধলিয় বিশ্বাস হয় না। আমার দেহ 
বয়োভারাক্রাস্ত , উপবু্পরি কয়েকবার কঠোর শোক ভোগ করিয়া মনও স্থ্ধ্য 
হারাইয়াছে » বিশেষতঃ এতাদৃশ দুনহহকাধ্যদম্পাদন করিতে পারি এমন 
যোগ্যতাই বা কোথায়? তথাপি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাঁ 
বাহাছুর শ্রদুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শৃন্্ী,পশ্তিতবর শ্রীযুক্ত বামেন্রন্দূর ত্রিবেদী প্রভৃতি 
কতিপস্ন বন্ধুর উৎসাহে ভয়ে ভয়ে এই প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করিলাম যদি ইহা 
নুধীসমাজে পরিগৃহীত হয় এব" আমার বয়সে কুলায়, তবে অত্ঃপৰ উত্তরখণ্ড- 
গুলিও সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিব? গ্রাথাগুলি পদ্ঘে বা গঞ্ধে অনুবাদ করা! 
ভাল ইহ ভাঁবিতে অনেক অমস্জ শিক্ষাছে। শেষে দেখিলাম গন্ভাংশ গন্ভে এবং 
পদ্যাংশ পদ্ধে রাখিলেই মুলগ্রস্থের প্রতি যথাসম্ভব আঁবকৃতভাবে প্রদশিত 
হইবে । সমস্ত গাথাই যে উৎকৃষ্ট কবিতা তাহা নহে, বিশেষতঃ অকবির হাতে 
পড়িয়া কবিতাঁরও কবিত্বহাঁনি অপরিহাধ্য। অতএব পছ্ভাংশে যে ক্রোট রহিয়া 
গেল তাহার জন্য অনুবাদকই দায়ী । 

* বোধিসত্তের চয্যা তিন অংশে বিভ্রক্ত ১0১) আভিনীহার অর্থাৎ আমি যেন বুদ্ধ 
হইতে পারি এই অভিলাষ , (২) ব্য।করণ অর্থাৎ যে বুদ্ধের নিকট তিনি এই অভিলাষ করেন 
তৎ্কর্তৃক ইহার ভবিষৎ সিদ্ধিস্বদ্ধে উক্তি, (৩) হলাহল দ্র্থাৎ বৃদ্ধ অবতীর্ণ হইতেছেন, 
তিন্বার এই হুস*বাদের ঘোধগ-একবার লক্ষৃব্ধ পুর্বে, একব(র সহশ্রবর্ষ পুর্বে এবং একবাকস 
শতবর্ধ পূর্বে] ছীগঙ্করের সময় বোধিসব্ব ব্রাক্গণকুলে অন্নিয়াছিলেন , ভাঁহার নাম [ছিল 
হুষেঘ।। গৌতসবুদ্ধের বোধিসথাবস্থার প্রথম জন্ম সুমেধারূপে এব" শেষ জন্ম বিশ্বন্তররূপে । 
উদ্দীচয বৌগ্ধমতে বোহিসন্র্ঘ্া চারি অ+শে বিতক্ত :--(১) প্রবৃতি চথ্যা অর্থ/ৎ বুদ্ধ হইব এই 
অভিলাধের পূর্ববাবন্থ! , (২) প্রশিষানচব্য! অর্থ/ৎ বুদ্ধ হইব এই দৃঢ় লক্ষ্প, (০) অনুলোম 
চর্ধা! অর্থাৎ সেই গুতিজ্ঞার অনুরূপ পার্মিতাদির অনুষ্ঠান, (৪) অনিবর্তনচর্হা। অর্থাৎ যে 
ভাবে চলিলে এ প্রতিজ্ঞা হইতে পশ্চাৎপদ হইবার সভভাবনা! থাকে ন! সেই ভাবে চল! । 



উপসংহার । 

জাতকে যে সকল বাক্তির ও স্থানের নাম আছে, তাহাদের সম্বন্ধে স্থুল স্থূল 
ব্তান্ত না জানিলে গ্রন্থখানি সুন্বধরূপে বুঝিতে পারা যায় না । এই নিমিত্ত 
আমি ত্র সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়া একটা পরিশিষ্ট যোজন! করিলাম। ইহাতেও যে 
ভ্রমপ্রমাদ না ঘটয়াছে এপ বলিতে পারি না, কারণ একেত আমার হাত 
অপরিপক্ক, তাহাতে আবার প্রাচীন গ্রস্থসমূহে নান! মুনির নানা মত । এক স্থবির 
মহেন্্রই এক মতে অশোকের ভ্রাতা, অন্য মতে তাহার পুত্র । দেবদপ্ত প্রভৃতির 
সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ দেখা যাকস। তথাপি পরিশি্টটা যে পাঠকদিগের কালে 
নাগিবে ইহ! আমার বিশ্বাস শুদ্ধ এই অংশের গঙ্কলনে আমাকে যে কষ্ট স্বীকার 
করিতে হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে তুলনাঁয় অন্ুবাঁদকার্ধ্য অনায়াসাধ্য বলিগ্লাই 
মনে হয়। 

হুর্ধহ অংশপমূহের ব্যাখ্যার নিমিত্ত আমাৰ প্রিয্ ছাত্র পিংহলবানী শ্রীমান্ 
শ্রমণ সিদ্ধার্থ এবং জ্গজ্জ্যোতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহাশয় * 
সময়ে সমরে আমার সবিশেষ সাহাবা করিয়াছেন । উপক্রমণিকা এবং পরিশিক্ট- 
প্রণয়নের নিমিত্ত যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি পর পৃষ্ঠে তাহার্দের একটা 
ভালিক! দিলাম । 

কলিকাত! 
$*ই পোব, ১৩২৩ মাল। ) ভ্ীউঈস্পানচত্ক্র ম্যোজ্ব। 



অনুবাদে ব্যবহৃত পুস্তকমমুহের তালিকা 

১ 20551! সম্পাদিত জীতকা বদ! 
২ 78518212055 (0505120601210 00208]157 0002৮ 005 60100150010 0100৩ 17160065501 

০03 09%611--081795106 00155500659, 
৩1 019262061075-755559 95 5০ 7 812125, 

ঘি 1 [5 [05125 350৭355% িছি তা 502595, 

€ | 17121005 1130021 0৫ [00001915121 

৬) 6175 স22021 01 [যেটাতে ট00001529 

৭) শু 10755 ৮1125 55069 13005 01 1105 7756 56055), 

৮। নলিদাপহ (মুল এবং আুক্ত বিধুশেখর শাক্িগুনীত বলা হ্বাদ ), 
৯। ধন্মপদ (মু এবং শ্রযুক্ত চারুচন্্র বহ্প্রমনীত বঙ্গাহ্যা ), 

১৯*। খেরীগাধা (মুল এবং যুক্ত বিজয়তজ্র মহুমদার প্রণীত বঙ্গামবাদি ), 
১১ 5 2105167 চথা111122)25 13000001508 

১২। 0৮1006751 2211 চ508119) 10100020307 

১৩ 860155501 0719000100515 17151015 01 52,051611ট 11161500। 

১৪010685501 13107170311205 71500150110 1080020, 

১৫। ৮70060% 9001005 12971513150 06 107018) 
১৬। 10707 07111515 30001715) 10 00071511517119 

১৭1 20751280155 01031009215 €01050 05 ]056018 ]90095। 

১৮1 2756 02155 ০1 25500 5) ৫ রি 

১৯। 0505200210৫ ]05201080 ১) রি ইছ্]াদি। 

শুদ্বিপত্র। 
পৃষ্ঠ পতি অশুদ্ধ শুদ্ধ পৃ পঙ্ক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
1%* সত্যংকির লত্যংকিল ১৮৪ ৩৫ দুস্ 

ই ২? ৮১ ৮ ১১৩২৪ বিশ্বাসভাজন বিশ্বীসভোজন 
২ ২২ ভত্তোদ্দেশক ভক্তোদ্দেশক ১৯৭ ৩৯ শুন্ত শুস্ত 

টি ৩৫ ভত্বোদ্দেশকের ভক্তোদ্দেশকের ২+£ ২৮ কোঁলীয় কোলিয় 

০ বি % ২৬১৫ শীবলি শিবলী 
তন ৩ খলুপশ্চাদভত্তিকঙ্গ খলুপশ্চাদ্ভক্তিকাঙ্গ ২১৬ ৪৬ বেব্তী এ্ররাবভী 

৮. ৩৬ খলুপশ্চাদ্ভত্তিক খলুপশ্চাভিক্তিক ' | ২২৯ ২৬ দুমেধ দুর্মেধা 
৫৬ ৩০ ভদ্রশাল! ভদ্রশাল ৩৫ একঘশ একধন 

জার বা ২৪২. ৬ কৌশেরী কৌপিকী 
৩১ ৩৫ শারিরীক শারীরিক রি র্ ্ 
৭ ২৮ %5৬ ৫৩৩ ২৪৩ ১৭ রর রি 

১ কচ ২৫৩. ১৪ পাধাণকো্টক পাধাণকুট্টক 
৮৮. ৯» মৌদ্গলা মৌদুগল্যায়ন ২৫৯ ১ মুখ্বর মুগর 
নক চা কৌত্ডিণ্য কৌওিস্ঠ ২৭২ ৪২ শ্োশাল গোনাল 

৪১ ককুচ্ছন্দ ককুচ্ছন্দ ॥ 
৯৯ ৩১ কামীণপারকম্মং কাসিণপরিকম্মং |২৯* ২২ রে তর 

১৪৭ ২১ দুমেধো ধা ২৯১ ৩২ উক্তবিল্ে 
১১৬ তত কুঠাগার কুটাগার ২৯২ ১৮ ৫ না 

১২১ ২৫ র্ররধশ্থা অয়োধর্খ! ২৯৩ ১. উর্লধিব উরুবিনব! 

2৫৭ ৬৩ দশীধার ঈষাধর ৩০৪. ২১ বিশ্বাসভাজন  বিশ্বানভোজন 
১৭৩ ৩৯ ২শকরট্ঠ মহীংসকরটঠ 9. ৪৩ প্রখর আলোধর্শা 

১৮৪ ১৩ দুম্নলক্ষণ ছুস্মলক্ষপ 

[উপক্রমনিকার পঞ্চম পৃষ্ঠে কতকগুলি জাতক লইয়া এক একটা বর্ম গঠিত হইয়াছে” ইহার পরিবর্তে 
স্রশ হশ্টটা জাতক লইয়! এক একনি বর্গ গঠিত হইয়াছে" এইরূপ পাঠ করিলে ভাল হয় । 



সূচীপত্র 

০১১ অপঞকবগ্গ। 

১-__অপণনুকজীতক *** ন্ ৪ ৪ 

(নির্বোধ সার্থবাহ মরুকান্তারে যক্ষকর্ৃক বিনষ্ট হইল £ কিত্ব উপারকুশল সার্ধবাহ নিহিিষ়ে সেই 
ভীষণ প্রদেশ অতিক্রম করিলেন )। 

২-__বগ? পথনাতক ১, ও 

বেদধিশীন সার্ধবাহ মরুবাম্তারে জল ফেলিন্ব! দি প্রথমে বিপর নু কিন্ত শেষে মানি 
বুদ্ধিবলে এবং একটা বালকের উৎসাহে কুপখনন করিদ্ব প্রচু্ব জল গাঁইলেন )। 

(ধূর্ত পণ্যবিক্রেতা বৃদ্ধাকে প্রতারিত করি সুবর্ণপাত্র আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্ত 
কৃতকাধ্য হইতে না পারির। শেষে মন:কষ্টে প্রাপত্যাগ করিল , পক্ষান্তরে সাধু পণ/বিক্রেত1 
সাধুতারই পুর্থার পাইলেন ]॥ 

৪-_চুল্পশেগ্টিজাতক ৫ রি 
(বুদ্ধিমান যুবক একটা মৃত মুধিকমাত্র যুলঘন লই বিপুল খ্রঙ্বয্য অঞ্জন করিলেন ) 

৫--তগডুলনালী-জাতক দু রঃ ৪ 
(অপদার্থ অর্থকারক প্রথমে বলিল যে পঞ্চশত অশ্বের মূল্য এক না'লী তগুলমাত্র ঃ আবার বলিদ 

যে সমস্ত বারাণসী। নগরের ুল্যও এক নালী তণুদ )। 

€ ছই রাজপুত্র যক্ষসেবিত সরোবপে গিক্রা। দ্বেবধর্্ব কি এই প্রশ্র্ের উত্তর দিতে ন! পারায়, বক্ষ 

কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন , শেষে গাহাদের অগ্রলগ এই প্রশ্বের উত্তর দির তাহাদিগের উদ্ধার 

করিলেন )। 

ণ__কাষ্ঠহারি-সীতক ঠ ৪ রি 
(বাজ! কাহারিনীকে বিবাহ কহিলেন কিহ শেষে তাহাকে এবং তাহার গর্জাত পুত্রকে গ্রহণ 
করিতে অনিচ্ছা ছেখাইলেন। কাঠহারিপী সত্যক্রিকাপূর্ববক পুত্রটীফে উদ্বে নিক্ষেপ করিল; পুত্র 
আকাশে আদীন হইয়া রাজাকে পিতা! বলির সন্মেঠধন করিল । তখন রাজ! পরী ও পুজ্রকে প্রহণ 
করিলেন )1 

৮৮ শামণীজাতিক কও ৬৩ চে শরুত 

১৯শ্মখাদেকজাতক ক কিজ্ শিক ৪ 

(কা! নিজের লুকে এক গাছিমাত্র পতিত কেশ ধেখিহা সংসার তাপ করিলেন )) 

১০২-সুখবিহারিজাতক হি এ রঃ 
(য়াল! প্রব্রঙ্গা প্রহণ করিয়া, তাহাতে যেকি হুখ, তা! বাখ্যা ঝরিলেন )) 

১ 

১৪ 

৩ 

২ 

হ্ভি 

২৮ 

২৮ 



অনুবাদে ব্যবহৃত পুস্তকসথুহের তালিক1। 

১ £205011 সম্পাদিত জাতকাথবন! 

২1 পু ]510885 (057515660 7710 [50811517২০৩ 076 5৫)101510 06605 12505 019065501 

ছু. 20০%611--05777005 102156155 655), 

৩ 0126176721575552 02 1006 581210255 
৪ [২5 102%1015 130001015 13171 51090955 

৫1: 72105 50021 6৫300011510, 

৬] 16105 2120621 01 [001217 1318001715025 

| 05 1012 01122 (92060 09055 01 0105 10850 56055) 

৮। ম্লিন্দগহ্ন (মূল এবং শ্রযুক্ত বিধুশেখর শান্বিপ্রণীত বঙ্গানুবাদ ), 
৯1 ধন্মপদ (মুল এবং শ্রযুক্ত চারুচন্ত্র বন্থ প্রণীত বঙ্গানুবাদ ), 

১*। খেরীগাখ! (মুল এবং যুক্ত বিলযচক্র মঙ্ুমদারপ্রণীত বঙ্গাম্বাদ ), 
১১ 910 010016 %%1111205 00510015078 

১২): ০81106151 2211-চ502115% 101001955, 

১৩) 2:065550 26550170005 [509 919555০7৮50 

১৪) 09005550€ [)55055505 চু5৮৮ 060৮৩ 206০৩2 

১৫1 %1106570 57210015 02115 12156015 0€100125 

১৬ ১৮011111165 030৫815 10500015092105) 

১৭] 106 চ810155 01101019215 61060. 10% 19550015005, 

১৮) 2005 20155 01425559055 ৫ চঃ 

১৯: 89012907200 195501706১১ %) ইত্যাদি! 

শুদ্ধিপত্র। 
পৃষ্ঠ পঙ্ত্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ পৃষ্ঠ পঙ্ক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
1%/* ১৬ নত্যংকির সতা*কিল ১৮৪. ৩৫ দুস্ন ছ্দ্স 

১৮ ২৯ 9 ১৯৩ ২৪ বিহবাদভ।জন বিখাগভোজন 
চা ২২ ভত্তোদদেশক শুক্তোদ্দেশক ১৯৭ ৩৯ শু্ত শুস্ু 

০৩৪ ভত্তোদ্দেশকের ভতক্তোদ্দেশকের ২৫ ২৮ কোঁলীয় কোলিঙ্ন 

৪ / ২৬ 3৫. শীবলি শিবলী 
৩৯ ৩*  খলুপশ্চাদ্তত্তিকা্গ খনুপশ্চাদ্ভক্তিকা ২১১ ৪১ রেব্তী প্ররাবতী। 
৬৮. ৩৬ খলুপশ্চাদ্তত্তিক খলুপশ্চাদ্ভক্তিক [২২৯ ২৬ ছুূর্মেধ দুমেধা 
৫৮ ৩৫ ভদ্রশালা ভদ্রশাল ৫ ৩৩. একুছণ, এব ছল, 

৫৮ ৩৯ বযাগু যবাগু ২৪২ ৬ কৌশেী কোঁশিকী 
৬১ ৩৭ শারিরীক শারীরিক রী ৩৮ রি রি 

৭২ ২৮ ৫৯৬ ৫৩৬ ৪৩ ১৭ ্ টা 

শ৫ ৪১ অস্ধণে অন্মশে ২৫৩ ১৪ পাঁযাণকোটক 

৮* ন. মৌদ্গল/ মৌদুগল্যান ২৫৯ ১৫ মুগ্দর ১ 
৯২. ৪* কৌতিণ্য কৌতিহ্য ২৭২ £২ গোশাল গোনাল 
৮5১ ককুচ্ছন্দ ককুচ্ছন্দ নট 
৯৯. ৩১. কামীণপারকম্মং কাসিণপারকপ্মং [২৯ ২২ রি অর 

১৭ ২১ ছুর্মেধো রমেধা ২৯১ ৩২ উরুবিতে উরুবিবার 
১১৬ ৩৯ কুঠাগার কুটাগার ২৯২ ১৮ রঃ রী 

১২১ ২৫ অ্ররধর্ম! ভয়োধন্্া ২৯৩ ১ উক্ষবিন্ব উর্রবি 
১৫৯ ৯০  ঈশাধার ঈষাধর ৩০৪. ২১ বিশ্বাসভাজন বিশ্বামভোজন 
১৭৩ ৬ মহীংশকরট্ঠ মহীংকরট্ঠ রি ৪৩ ত্রয়ধন্ম। অয়োধর্না 

১৮৪ ১৩ দুন্সলক্ষণ ছুম্সলক্ষণ 

মউপত্রমপিফার পঞ্চম পৃষ্ঠে “কতক গুলি জাতক লই! এক একটা বর্গ গঠিত হইয়াছে" ইহার পারিবর্তে 
“দল দশটা জীতক লইয়। এক একটা বর্গ গঠিত হইচ্াছে" এইরূপ পাঠ করিলে ভাল হয়। 



সূচীপত্র 

০১১ অপলকবল্গ । 
উপর্লমণিক। নর রে রঃ 

১--অপপক-জীতক **, রর রর রা 

(নিবেরবোধ সার্থবাহ মরুকান্তারে যক্ষকতক বিনষ্ট হইল , কিন্ত উপায়কুশল সার্ধবাহ নিঝিদ্রে সেই 
ভীষণ প্রদ্দেশ অতিত্রম করিলেন )। 

২-_বধ পখ-জাতক ০, 

বেদ্ধিমীন্ সার্থবাহ্ ম্রুকান্তারে জল ফেলিয়া নি প্রথমে বিগ জন কিন্ত শেষে রি 

বুদ্ধিবলে এবং একটা বালকের উৎসাহে কুপখনন করিয়া প্রচুর জল পাইলেন )। 

৩-_সেবিবাণিজ-জাতক বি ্ রঃ 
(ধূর্ত পণ্যবিক্রেতা বৃদ্ধাকে প্রতারিত করি স্থবর্ণপাত্র আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিল , কিন্ত 
কৃতকার্য হইতে না! পারিয়। শেষে মনংকষ্টে প্রাণত্যাগ করিল, পক্ষান্তরে সাধু পণ্যবিক্রেতা 
সাধুভারই পুরস্কার পাইলেন )। 

তি 

৪__ুল্পশ্রেতি জাতক ৫ 
(বুদ্ধিমান্ যুবক একটা মৃত মুখিকমাত্র মূলধন লইয়া বিপুল এঙ্বযায অর্জন করিলেন ) 

৫-__তূলনালী-জাতক হয হ 
( অপদার্থ অর্থকারক প্রথমে বলিল যে পঞ্চশত অঙ্ের মূল্য এক নালী তখুলমাত্র ঃ আবার র বলি 
যে সমস্ত বারাণমী নগরের মুলাও এক নালী তওুল)। 

৬-_দেবধর্ম-জাতিক বি ই 
( ছুই রাজপুত্র যক্ষসেবিত সরোবরে শির, দেবধন্্ব কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে লন! রা য্ক্ষ 
কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন , শেষে তাহাদের অঅ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়! ভাহাদিশগের উদ্ধার 

করিলেন )। 

৭-__কাষ্ঠহারি-জীতক ৫ ৫ 
(রাজা কাহারিলীকে বিবাহ করিলেন কিন্তু শেষে তাঁহাকে এব* তাহার গর্জাত পুত্রকে গ্রহণ 
কন্িতে অনিচ্ছ! দেখাইলেন। কফাঠহারিপী সত্যক্রিতাপূর্বক পুত্রটীকে উদ্ধে নিক্ষেপ করিল; পুত্র 
আকাশে আমীন হইয়! রাজকে পিতা বলির! সম্বোধন করিল । তখন বাজ পত্থী ও পুত্রকে গ্রহ 
করিলেন )। 

৮৮ আবীমনী-জাতক ১. ঃ নি রি 
৯ ম্খাদেবজাতক ১০৭ ৬৪৬ শক ৪৬৩ 

(বাজ! নিজের মন্তকে এক গাছিলাত্র পতিত কেশ দেখিয়! স*সার ত্যাগ করিলেন )1 

১০--স্ুখবিহারি-জাতক 2 
(যা! গ্রত্রঙ্যা। গ্রহণ করিয়া, তাহাতে যে [ক হৃখ, ভা বাখ্যা রিলে 2 
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স্টেটে শীলবগগ। 

১১-_-লক্ষণজাতক ৬কক ৬০ ৪৪5 

€এক মগ নির্ব,দ্ষিতাবশতঃ আপনার অনুচরধিগের প্রাণসংহারের কারণ হইল ; অপর মগের 
বুদ্ধিবলে তাহার অনুচরগণ সমন্ত বিপদ্ অতিভ্রম করিল )। 

১২-ন্যশ্োধমৃগ-জাতক ৯৯ ঙকও কক 

(মুগেরা রাজাকে প্রতিদিন আহারার্ধ একটা মূখ দিবে বলিপ্া নিয়ম করিল ; একদিন এক সসস্বা 
সুখী বার উপস্থিত হইল; হ্যত্োধ্যুগ সৃগীর পরিবর্থে নিজের প্রাণ দিতে চাহিল, বালা বিশ্বিত 

হইয়! তাহাকে এবং অপরু সমন্ত প্রাণীকে অভয় দিলেন )। 

১৩--কগ্ডিনজাতক ০০৭ এ 
(এক পার্ঝত্য স্থগ সমভলবাসিনী মৃগীর শ্রপয়পাশে আবদ্ধ হইয়। নিহত হইল ) 

১৪--বতিযৃগ-জাঁতক 5০৪ মুন 5০ 

(মধুলিপ্ত তৃণের লৌতে বাঁতস্বগ বাঁভষনে অবরুদ্ধ হইল )। 

১৫--খরাদিযাজাতক ৪৪ পর 
। সুগমায়াশিক্ষায় অবহেল। করিয়া এক স্বগ্ পাঁশে বন্ধ হইল) 

১৬-_ত্রিপর্যযস্তমৃগনজাতক ৩৪৪ ৬৬৪ 5৬৪ 

( মগমায়া শ্রিক্ষা করিয়াছিল বলিগা এক দৃগ পাঁশে বন্ধ হইয়াঁও পরে মুক্িলাত করিল )। 

*৯৭--_সাকত-শাভিক +৬% ৪৬৩ ৬৯৯ 

শুক্ুপক্ষে কিংব! কৃষ্ণপক্ষ শীত বেশী ইহ! লইয়া) সিংহের সহিত ব্যাঙের তর্ক ॥ 

১৮-_মৃতকভক্ত-জাতক ১০৬ ১৪০ কত 

(পিতৃশ্রাঙ্ছের জন্য এক ব্রান্গণের ছাঁখ বলি ছ্বার সংকল্প; তাহাতে ছাগের যুগপৎ হর্ঘ ও 
বিষাদ £ হর্ঘ ও [ব্যাদের কারণব্যাধা| )। 

১৯-_আধযাচিতভক্ত-জাতক হা ঠা ঠ 
(দেবতার নিকট সালত করিয়া তাঁছা পরিশোধ করিবার জন্ক পণ্ড যলি দিলে প্রকৃত যুক্তিলাচ 
হরনা)। 

২০-্নলপানাতক খত চে চে 

(তৃষ্কাতার বালছের| ফোন বক্ষসেবিত মরোৌবরে জল গীন করিতে গেল গাহাদের নেতা অতি- 
শ্রা্কতিক উপাদে নলের প্রন্থিসমূহ ফুৎফারে উড়াইঘ়া দিজেন, এবং এ সঙ্কল একচ্ছিগ্র নলের 
সাহাঘ্যে দু হইতে জল পান কারঘ! বানরের) পিপাস! নিবৃত্ত করিল )। 

0৩০১ ক্হল্রজ্বগগ 

২১সাকুরঙমৃগজাতক ৮৯ *** 5৪ 
(এফ খ্যাধ একট হয়িশকে লোত ছেখাইয়। লক্ষামছ্ো মানিষায জন্য বৃক্ষ হইতে ফল নিক্ষেপ 

করিম হত তাহার ছুয়তিস্ক্কি বুঝিতে পারি আহ্মযক্ষা করিল )1 

২২ বুফুরলাঁতিক তক ৮৮৪ ৯৮৯ ক্রিক 

(বাধা কুকুরে শাীর সাজ খাইল , কি রাজ! বাহিয়ের সমন কুছুহ হরিতে আছেশ 
বিলেন। এক কুধ্রবলপঁত হাজবাতীর কৃকুরধিগকে বযনকাহক উবধ খাওরাইগা প্রত তথ্য 
বাহির ফর )। 
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হীপর। ২/, 
২৩-_-ভোজাজান্যে-জাতক ৪৬ চে চি ৫৬) 

(এক অঙ্ারোহী যোদ্ধা সাত জন রাঁজার মধ্যে ছয় জনকে বন্দী করিবার পর ভাহার অঙ্ব আহত 
হইল। তিনি তখন একটা মাধারণ অঙ্থকে সাঁজ গরাইতেছেন দেখির। আজানের অথ নিজেকেই 
সজ্জিত করিতে বলিল এবং সপ্তম রাঙ্গা! বন্দী হইবার পর প্রাণত্যাগ করিল)। 

২৪--আজনম্-জাতিক *** ৭৪৯ পা পা ৫৪ 

€(২৩শ পাতকের অনুরূপ ; রখবাহীয আলানের অঙ্বদ্বয়ের মধ্যে একটী আহত হইল এবং তাহার... 
পরিবর্তে অপর একটী সাধারণ অধ্কে নজ্জিত করিবার আয়োজন হইল )। 

২৫-তীর্থজাতক চে 2৪৪ ৪৪৪ ৬৪৪ ৫ 

(যেখানে একট! সাধারণ অঙ্বকে স্নান করান হইর[ছিল, সেখানে রাজার মঙ্গলাখ্ব আন করিতে 

চাহিলনা | , রর শন 

২৬-_মহিলামুখ-জাঁতক ০** *১* *৮৯৮৫৮ 
(একটা হস্তী চৌয়দিগের কখাবার্। শুনি! মাহতকে' সরিল; কিন্ত ধার্িকদিগের কথাবার্তা ০ 
শুনি পুনব্বার শান্ত হইল )। 

২৭-_অভীক্ষ-জাতক ** ডে রঃ ৬ 
(একট! হী তাহার খেলার সখী কুকুত্বের বিরহে আহার তাগ করিল কিন্ত এ কুকুর আনীত 
হইলে পুনর্বধর প্রকৃতিস্থ হইল )। 

২৮-_নন্দিবিলাস-জাতক *** *** ৮ ৬১ 
(এক ব্রাঙ্গণ তীহার বশডকে গরুবধাক্য বলিল্স। পখে হারিলেন; কিন্তু পেখে মিষ্ট বাক্য বলিয়! 
িতিলেন ) । 

২৯-কৃঙ্$-জাতক ডড৬ ৪৪ ৬৪৪ চা ৬৩ 

(একট! বণ্ড পঞ্চশৃত শকট বহন করিয। তাহার অনাথ! পালিকার পন্ড অর্থ উপার্জন করিল )। 

৩০-_মুণিক-জাতক চা ৪5৪ ভর +$% ৬৫ 

(একট! বণ্ড অত্যন্ত পরিশ্র্স করিত, অথচ ভাল খাদ্য পাইত নাঃ কিন্ত একট] অল শুকর 
উৎকৃষ্ট খাদা পাইয়া স্থুলকার হইরতেছিল। ইহাতে বণ্ড অসন্তষ্ট হইল , কিন্ত অন্য একটা যণ্ড 
তাহাকে বুঝইয়! দিল যে, গৃহ্।মী শুকরট!কে খাইবে বলিক়াই উৎকৃই ধাঁদাষফানে পুই করিতেছে) 

৫৪১ ল্ুলাবকবগৃগ । 

৩১-__-কুলায়ক-জাতক পে শি নত ৬৬ 

(কয়েকজন লোকের শীলাচার ছারা! কোন গ্রামে অপরাধের পরিমাণ কমিয়! গেল, তাহাতে 

বিরক্ত হইব! মণ্ডল উহাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিল; ব্রাঙ্গাও উহাদিগকে হস্তিপদ তলে 

নিশ্পেধিত করিবার আদেশ দিশেন; কিন্ত হম্্রীর/ অভিথুন্ত ব্যক্তিদিগের ফোন অনিষ্ট 
করিল ল)॥ অন্স্তর উহার! সুক্টিলাভ করিয়। একটা ধর্দ্মশাল! নির্দাণ করাইল। উহাথের নেতার 
ইচ্ছ। না ধকিলেও এই সদহুষ্ঠানে ভাহার চারিজন পড়ীর সধ্যে তিনজন অংশ গ্রহণ করিলেন। 
সৃতার পর এই ব্যক্তি শকুরূপে দেবজন্ম লাভ করিলেন) তাহার ধর্দদপরারণ্য ভার্্যাত্রয়ও ক্কেবহ 

প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তিনি ডাহা চতুর্থ শ্রীকেও ধর্্বপরারশা হইতে পরামর্শ দিলেন [এই রমশী 
তখন ব্করূপে জন্মিহ্টাছিলেনঃ কি তিনি অতঃপর কখনও জীবিত মৎহ্ট ধরিয়া! ভক্ষণ করেন 
লাই। তখনন্তর তিনি প্রাণত্যাগ করিয়া দানবীরূপে জন্মিলেন এবং শত্রের শ্রণয়ভাজন হইলেন)। 

৩২--নৃত্য-জাতক চে চে চে চে 2১ 

(পৃক্ষীর। হালহংলফে রাল! কহিল ; রাঁসহংলের কণ্তা। সঘুরফে পতিরূপে বরণ কাহতে চাহিল। 

€ 



২%ৎ হুচিপত্র । 

কিন্ত মধুর যেমন আনন্ভরে নৃত্য করিতে জাঁগিল, অমনি তাহার কদাকার ধর! পড়িল; রাঁজ- 
হংস অন্য এক পঙ্গীর সহিত কন্যার বিবাহ দিল)। 

(লালবদ্ধ বর্তকেরা একভার বলে কয়েকবার জাল লইয়! পল।ইয়াছিল ঃ কিন্তু শেষে আস্মবিচ্ছেদ 
ঘটলে তাহার! ব্যাধকর্তৃক ধুত হইল )। 

৩৪-_-মণস্তজাতক (১) ৪৯ চা ৬ক৬ 

(এক কামাতুর সংস্য জালে বদ্ধ হইয়! শঙ্কা করিল পাঁছে তাহার (বিলম্ব দেখিয়! মতসী মনে বয়ে 

ঘে মে অন্য কাহারও প্রণর়ে আবদ্ধ হইক্সাছে। এক ত্রাঙ্গণের অনুগ্রহে শেষে এ মত্ত মুক্তি লাভ 
করিপ)। 

৩৫--বর্তক-জাঁতক (১) ৪৪৪ ৪৪৪ ৪$$ 

(এক বর্তকগোতক সত্যক্রিয়। হার! ্বাবানল নির্ববাপিত করিল )। 
৩৬-্শ্কুনন্জাতিক 5০০ 5৮5 5৯, ৯55 

(একটা বৃক্ষের শাখার সহিত্ত শাখান্বরের ধর্ষণে ধুষ নির্গভ হইতে লাগিল ; তাহা দেখিয়! 
বুদ্ধিমান্ পঙ্গীর। গজার়ন করিল ? নির্বোধ পঙ্ষীরা সেখানেই খ।কিয়া পুড়িসা সরল )। 

৩৭--তিত্তির-জাতক (১) %রঞ গর ৪৬৪ 

(এক তিত্বির, এক বক ও এক হন্তী আপনাদের মধ্যে কে বঝোস্যেঠ তাহা নি করিয়া তাহার 
আজানুবর্তী হইবার সংকল্প করিল) 

৩৮স্প্বক জাতক চা চি ই 

(এক যক মৎস্যদিখকে জলাশরীন্তরে লইস্। ষাইবাঁর ছলে খা ই) ফেলিত £ এক বুদ্ধিমান্ ককট 
ভাহার প্রাণমংহার করিল )। 

৩৯-্্ন্নালাতক কর +৬৪ 

(এক ঘ!দ তাহার ম্বৃত শ্রতুর সম্পত্তি কোথায় লুকারিত ছিল তাহ! আনিত, কিন্ত প্রভুপুত্রকে 
তাহা দেখাইয়া দিত না। শেষে বৌধিসত্বের পরাসর্শে সেই ধনের উদ্ধার হইল )। 

৪০.-খদিরাঙ্গার-জাতক *** ** *** 
(ধক প্রত্যেকবৃদ্ধের ভিক্ষা্রাপ্রিয় বাঁধ দিবার জন্য মার মারালাল বিন্তা'র করিল, কিন্ত 
বোধিসন্ত্ তাহাতে ভীত নাঁ হইস়া প্রত্যেববুদ্ধকে ভিক্ষা দিলেন ]। 

(9) অপ্ধক্কামবগঞা। 

৪১--লোশক-জাতক ত** *৯$ **5 
(এক ভিক্ষু অভিলোতহশতঃ বহ্থযার নানা যৌলিতে লক্গশ্বহণ করিস্ঞা কই ভোগ করিলেন ; শেষে 
ঘখন তিনি পুনর্ধবার় মানব লাশ করিলেন তখন তিনি যাহার সংশ্রষে আসিলেন তাহারই বিপদ্ 
ঘটতে লাগিল। তিনি সমূজগর্তে নিক্ষিত হই] দেবকগ্ভরনিষেবিত এক দ্বীপে উপনীত 
হইলেন ; লেখালে এক ছাঁগন্ুপিনী বক্ষিণীর পা ঘরিতে শিল্পা তিনি তাহার পঞ্ধাধাতে বারাপসীতে 
আসিয়া পতিত ছইলেল ) এবং সেখানে আর একটা ছাগের প! ধরিতে গিয়া প্রহরীর হত্মে নিগৃহীত 
ইইলেন )1 

৪২ -কপোড-জ্াতক তি হি কচ 

(এক ধনী ব্/কিয় রদ্ধনশীলার এক ফপৌত খাকিত , এক কাক এ কপোতের সন্ছত বদুত্ব কার! 
লেখানে খাকিল কিন্ত মাংস চুরি করিতে গিয়। নিহত হইল )। 

৪৩--বেণুক'লাতক ৯৬০ ক্*৬ পে ৬৩০ 

(এক য্যক্তি সর্প পুবিঘ তাহাই হংশনে প্রাণত্যাগ করিল )। 

৭. 

৭8 

৭৫ 

৭৭ 

৭৮ 

৮৪ 



হুচীগল্ত । ২৫/৭ 

৪৪--মশক-জাঁতিক *** ০ ৮৪ ১০৩ 
(এক ব্যক্তির মন্তকে একট! মশক দংশন করিতেছিল ; তাহার পুত্র কুঠারাধাতে মশক মারিতে 
গরিক্। পিতারই প্রাণসংহার করিল )। 

৪৫--রোহিণী-জাতক ৪৪৬ ৪৪৬ চা ১০১ 

(মশক জাতকের হ্যায় _কনা। মুষলের আঘাতে মাস্তার প্রারথদংহার করিল ]। 

৪৬--আরামদূষক-জাতক ছডড ক৬৬ ৪৪৪ ১০৬ 

(বাঁনরের। উদ্যানের বৃক্ষে সলসেচন করিতে গিপ্া, কোন্ বৃক্ষের কত জল আবগ্যক ইহ! দেখিবার 
জন্য বৃক্ষগুলি উৎপাঁটিত-করিল )। 

৪৭-_-বাঁরুণি-জাতিক ৮৫৯5 ৪৪৬ ৪৪৪ ৯০ 

(মদ্যপানের পর ক্রেতার! লবণ মুখে দেন দেখির়। এক অন্তেবাঁসিক বিত্রন্ার্থ মদ্যে লবণ মিশাইল)।1 

৪৮-শবে্দক্ড-জীতক ৮৯ পু ৯৯৪ ১০৩) 

(এক ত্রাঙ্গণ দস্দিগের হন্ত হইতে মুক্তি লাভের আশার আঁকাঁশ হইতে রত্ু বর্ষণ করাঁইলেন ১ 
কিনব তাহাতে তিনি নিজেও প্রাণ হারাইলেন, দৃহ্যরাও রত্বের জন্য বিবাদ রিক্সা বিনষ্ট হইল ]। 

৪৯-__-নক্ষত্রজাতক ৮ *** *** ১০৬ 

(এক আলীবক.'সঁজ বিবাহের লগ্ন নাই' বলদ] এক ব্যক্তির বিষাহ পণ্ড করিল ; কন্যাকর্ধার! 
অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন )। 

৫০-_-দুর্মেধাজীতক ৪৪৪ 5৫৪ ৪৪5 ৬১০৭ 

(গশুবলি উঠাইয়। দিবার জন্য এক রাজ! প্রচার করিলেন যে তিনি দেবতার নিকট পশুঘাঁতক- 
দিগ্গকেই বলি দ্বিবেন ; ইহাতে পশুবি উঠিয়া গেল )। 

০৬১ আলিহলবগঞল | 

৫€১-_-মহাশীলবজ্জাতক তত *** ৮** ১০৯ 
€খক ধার্মিক রাঁজ। যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছ। শুদ্র্শন করিয়! শত্রকর্তৃক বন্দী হইলেন? কিন্তু শেষে 
নিজের চরিত্র ও বুদ্ধিধলে বিনারক্তপাঁতে শষ্ট রাজ্য পুনঃপ্রাণ্ড হইলেন )। 

৫২-_চুলজনক-জাতক মক মে ৯৯১ ১১৩ 

৫৩- পূর্ণপাত্রী-জাতক ৪৩ কক ৩ ৯) খত 

(ধূর্তের দন্যবৃতি করিবার জন্য মদ্যে বিষ মিশাইল ; কিন্ত ধাহাঁকে তাঁহার! উহা! পান করাইবে 
বলির স্থির করিয়াছিল তিনি উহ! ম্পর্শ করিলেন না,কার়ণ তিনি দেখিলেন, খুখে প্রশংসা! করিলেও 
তাহার। নিজের! উহ গ্রহণ করিতেছে ন। )। 

৫৪-_ফল-জীতক *** *** *** *** ১১৪ 
(নিষেধসবেও লোভী লোকে বিধীক্ত ফল খাইলঃ কিন্ত তাহাদের দলপতি তাহাদিগের প্রাপৃরক্ষ| 

করিলেন )1 

৫৫- পর্ধুধ-জাতক *** *৯* ৫ ১১৬ 

কোলপুত্র পঞ্চায়ুধ্র সহিত বক্ষ প্লেষলোমের বুদ্ধ / রালপুজের জয়লাভ )। 

৫৬--কাঞ্নখগ্ডজাতক ৯০ ৯৯ তক ১১৮ 

(ক্ষেত্রকর্ষণের সম এক বাক্তি এক খণ্ড অতিভার হুবর্ণ পাইল এবং তাহা চারি অংশ করিয়! 

কাটিয়। গুহে লইতে সমর্থ হইল )। 



২%ৎ সুচীপত্র। 

কিন্ত মধুর যেমন আনন্দতরে হৃতা করিতে লাগিল, অমনি তাহার কদাকার ধরা পড়িল, নাজ- 
হংস অন্য এক পক্ষীর সহিত কন্যার বিবাহ দিল)। 

৩৩--সম্মোদমান-জীতক রর টি ৫ রি 
(লালবন্ধ বর্তকেরা একতার ধলে কয়েকবার জাঁল লই! গল1ইয়াছিল £ কিন্ত শেষে আঁস্মিবিচ্ছেদ 
ঘাটলে তাহার৷ ব্যাধকর্তৃক ধৃত হইল )। 

৩৪-__মতস্য-জাতক (১) 5 5০৪ 55 ৭৪ 

(এক কামাতুর মৎস্য জালে বন্ধ হইয়া! শঙ্কা! করিল পাছে তাহার বিলম্ব দেখিয়া! মতনী মনে করে 
যে নে অয কাহারও প্রণয়ে আবদ্ধ হইল়্াছে। এক ত্রীদ্ধণের অনুগ্রহে শেষে এ মত্শ্ত যুক্তি লাভ 

করিল)। 

৩৫--বর্তক-জাতক 6১) ৪৪ ঘন ৪০ ৭৫ 

(এক বর্তকগোতক মত্যক্তিয়! দ্বার| দাবানল নির্বাপিত করিল )। 
৩৬--শকুনজাতক চে ৬৪৪ চা চর ৭৭ 

(একট! বৃক্ষের শীখার সহিত শাখান্তরের ঘর্ষপে ধুষ নির্গত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া 
বুদ্ধিমান্ পক্ষী পলারন করিল ; নির্বোধ পক্ষীর। সেখানেই খ।কিকস পুড়িপ্র! সরিল)। 

৩৭--"তিত্তির-জাঁতক (১) টন ১ রঃ ৭৮ 

(এক তিত্তির, এক বক ও এক হস্তী আপনাদের মধ্যে কে বর়োজোষ্ঠ তাহ! নি করিয়া! তাহার 
আজ্ানুবন্তী হইবার মংকলপ করিল )। 

৩৮শবক জাতক পু ৪৪ তক৬ ৫৬৪ ৮০ 

(এক বক মৎস্যদদিগকে জলীশয়ান্তরে লইপ্ল। যাইবার ছলে খ! ইক্স| ফেলিত ; এক বুদ্ধিমান্ কর্কট 
তাঁহার প্রাণসংহার করিল )। 

৩৯-ন্ন্দ-জাতক 5৪৪ ক$ চা খাও 

(এক ফাঁস তাহার মৃত প্রহুর সম্পত্তি কোথায় লুকারিত ছিল তাহা লাদিত। কিন্ত প্রতুপুত্রকে 
তাহ! দেখাইয়া দিত ন|। শেষে বৌধিসত্র পরামর্শে সেই ধনের উদ্ধায় হইল )। 

৪০--খদিরাঙ্গার-জীতক *** ৪ ৮৪ 
(হক প্রত্যেকবুদ্ধের তিক্ষাপ্রা্ির বাধা কী জন্য মার মায়ালাল বিপ্তার করিল? কিন্ত 
যোবিসত্ব ঘাঁহাঁতে ভীত নাঁ হইয়! প্রত্যেকবুদ্ধকে ভিক্ষা দিলেন)! 

(5) প্লাগ | 

৪১-_লোশক-জাতক *১* ৯৩ 
(এক ভিক্ষু অতিলোতবপূতঃ বহুবার নানা যোনিতে জন্মহণ করি রব তোগ করিলেন ; শেষে 

বখন তিনি পুনর্ত্ার মানবজল লা করিলেন তখন তিনি বাহার সংশ্রবে আদিলেন তাহারই বিপদ্ 
ঘটতে লাগিল। তিনি সমূত্রগর্তে নিক্ষিত হই] দেবকস্তানিবেবিত এফ স্বীপে উপনীত 
হইলেন ঃ সেখানে এক ছাগনধপিনী বক্ষণীর পা ধর়িতে সি তিনি তাগার পদ্দাঘাতে বারাণসীতে 
ও পতিত হইলেন , এবং সেখানে আর একটা ছাগেের পা খরিতে শিলা প্রহরীর হন্তে নিগৃহীত 
হইলেন )। 

৪২্কিপোতজাতিক ৪৬4 হত কও ১৬ 

(এক ধনী ব্াকিয় রদ্ধমশালার এক ফপৌত ধাঁকিত £ এফ কাক এ কগোতের সহিত বহুত করা 
লেখানে খাকিল; কিন্ত মাংস চুরি করিতে গিত্া নিহত হইল )। 

৪৩--বেণুক-সাতক জর ৪৫ ৪৪% চা ৯৮ 

(এক বাক্ছি সর্প পির] তাহাই হংশনে প্রাধত্যাগ করিল )। 



০ হৃচীগত্র। ২০/ 

৪৪--মশক-লাতক ০০৭ ৯১, ০০ ১০০ 
(এক ব্যক্তির মন্তকে একট! মশক দংশন করিতেছিল ; তাঁহার পুত্র কুঠারাধাতে মশক মারিতে 
গিশ্রা পিভারই প্রাণবংহার করিল) 

৪৫--রোহিণী-জাঁতক ** *** *** ১০১ 
(ষশক লতিকের ম্যাক্স _কন্যা মুষলের আঘাতে মাতার প্রাপসংহাঁর করিল )॥ 

৪৬-_আরামদুষক-জাতিক ৪৪৬ ৪৪ চু ১০১ 

€(বানরের| উদ্যানের বৃক্ষে জলমেচন করিতে গিছা, কোন্ বৃক্ষের কত গল আবশ্যক ইহা! দেখিষার 
জন্য বৃক্ষগুলি উৎপাটিত.করিল্ল )। 

৪৭-_বাঁকণি-জাতিক এ ০৯ সত ক ১০২ 

(ম্ঘাপানের পর ক্রেতারা লবণ মুখে দেয় দেখিয়। এক অন্েবাসিক বিক্রয় মদ্যে লবণ মিশাইল )। 

৪৮বেদ্ন-জাতক ৮৪৮ পরত চে ১০৩ 

(এক আাছণ ফহাদিগের হন্ত হইতে মুক্তি লাভের আশ।ঙ আকাশ হইতে রক বর্ষণ করাইলেন £ 

কিন্ত তাহাতে তিনি নিজেও প্রাণ হারাইলেন, দহারাও পত্রের জন্য বিবাদ করিয়! বিনষ্ট হইল )। 

৪৯-__নক্ষত্র জাতক ০৭ *+৯ ১০৬ 

(এক আজীবক.'আ বিবাহের লগ নাই' বলিষ! এক ব্যপ্তির বিবাহ পও করিল ; কন্যাকর্তীরা 
অন্য পাত্রে কন্য। সংপ্রথান করিলেন )। 

৫০- দুর্মেধাজাতক ৪৪৪ $৬৪ ক৪5 ১০৭ 

(পশুব্লি উঠাইয়া1! দিবার জন্য এক রাজ] প্রচার করিলেন যে তিনি দেবতার নিকট পশুঘঠতক- 
দ্রিগকেই বলি দিবেন , ইহাতে পশুবলি উঠিয়া গেল )। 

০১১ আমিহসমবগপঞা 1 

৫১- মহাশীলবজ্জাতক ৬৪? ৪ ৪৪৫ ১০৯ 

(এক ধাশ্সিক বালা যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা! প্রদর্শন করিয়। শক্রকর্তৃক বন্দী হইলেন £ কিন্ত শেষে 
নিলেন চতিত্র ও বুদ্ধিবলে বিনারক্তপাতে ন্ট রাজা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন )। 

৫২_ চুলজনক-জাতক 4৫০ ৭০৯ ০৮৮ ১৯৩ 

৫৩-_ পুর্ণপাত্রীজাঁতক ক ** ০০ ১১৩ 

(ধূর্তেরা দহ্যবৃত্বি করিবার জন্য মদো বিষ মিশাইল , কিন্ত বাঁহাকে তাঁহারা উহ! পাঁন করাইবে 
খলিহা স্থির করিয্াছিল তিনি উহ স্পর্শ করিলেন ন,করণ তিনি দেখিলেন, সুখে শ্রশংস! করিলেও 
তাঁহার। নিজেরা! উহ! হণ করিতেছে দা )1 

৫৪-_ফল-জীতিক ৪৬ চে চে চা ১১৪ 

(নিবেধসত্বেও লোভী লোকে বিষাক্ত ফল খাইল 5 কিন্তু তাহাদের দলপতি তাঁহাদিগের প্র।ণরক্ষ) 
করিজেন )1 

৫৫-পধর্গযুখজাতক রক ৪৮ ড৪র সি ১৩ 

€(হাজগুত্র পঞ্গাযুধের সহিত বক্ষ হ্রেফলোমের যুদ্ধ । ব্লালপুতের অযলাভ ) । 

৫৬--কাঞ্চনখগু-জাতক চা ৪৬৪ চে ৯৮ 

(ক্ষেত্রকরণের সমন্গ এক ব্যক্তি এক খণ্ড আতিভাঁর সুবর্ণ পাইল এবং তাহা চারি অংশ করিয়া 

কাটিয়া! গৃহে লইতে সমর্থ হইল) । 



২ হুচীপ্জ্র। 

৫৭-__ বানবেন্দ্র-জীতক *** ক ৫৯, ১২০ 
এক কুস্তীর একটা বাঁনরকে ধরিব1র জন্য কৌশল করিল ; কিন্ত বানরের বুদ্ধিবলে তাহার ছুরন্তি- 
সন্ধি ব্যর্থ হইল)। 

৫৮ ত্রয়োধন্নীজাতক পর ১১৪ ৪৪৭ ১২৯ 

(এক বানর তাহার সন্তানদিগকে নিমুক্ধ করিত £ একটা সন্তান পলায়ন করিয়া! পরিত্রাণ লাভ 

করির(ছিল , তাহার পিতা তাঁহাকে শেষে এক বক্ষনিষেবিত সরোবরে গাঠাইরাছিল ; কিন্ত বুদ্ধি- 

বলে সে আম্মরক্ষা করিয়াছিল )। 

৫৯--ভেবীবাদ-জাঁতক চি নন ১২৩ 

(এক ব্যক্তি নিষেধসত্তেও পুনঃ পুনঃ ভেরী বাঁজাইয়া রে | 

৩০--শঙ্ধ্-জাতক চ৪% কত৪ কও 5২৪ 

( এক ব্যক্তি নিষেধসন্তেও পুনঃ পুনঃ শঙ্মধ্ধুনি করিরা দস্থাহন্তে সর্বস্বান্ত হইল)। 

০৭) ইন্থি বগা । 

৬১-_-অশাভমন্ত্রজাতক ৮১ *** ১৯ ১২৪ 

(স্ত্রী চরিত্র বিশ্বাসের অযোগ্য )। 

৬২-_অন্ধভূত-জাতক ৬৬ চা ৬৪৪ ৭ 

(শ্্রীচরিত্রেহ হীনত1। এক ব্রাঙ্গণ'ঞক বমণীকে তাহার জন্মাবধি নিজের তত্বাবধানে রাখিয়াও 
তীহাঁর চত্রিত্র রক্ষা] করিতে পারিলেন ন1)। 

৬৩- তর্ক-জীতক ৪৪৬ ৪৫৩ এর ৮৪ ৬৩২, 

(এক রাঙ্গগুত্রীর কুহকে এক সন্গ্যাসীর চরিজত্রংশ £ রাঁজগুআী অতঃপর এক দহ্যার প্রণয়াসক হইয়া 
সন্ত্রাসীর প্রণন।শের চক্রান্ত করিল ; কিন্ত শেষে নিজেই নিহত হইল )। 

৬৪--দুবাজান-জীতক কক চে 5১৪ ১৩৫ 

(স্ত্রী মোক্ষলাতের অন্তরার )। 

৬৫-্"অনভিরতি-জাতক ৮৩৬ ০৯৪ 5৪৯ ৬৩৬ 

(রমনী সাধারপণভোগ্য। )) 

৬৬-_-মৃদুলক্ষণা-জাতক কল ৯ ক হক ২১৩৭ 

(এক রমণীর প্রতি এক তপন্বীর অনুরাগ ঃ তগম্থীয় মোহাপলোদন )1 

৬৭--_উৎসঙ্গ-জীতক ** *** ক* ১৪০ 

(পতি, পুত ও আতার প্রাণতের আজ] হইলে এফ রমণী আতার ভীষন প্রার্থনা! করিল )। 

৬৮-সাকেত-জাতক রি ই ০৯৩ ১৪১ 

( এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্ষণী বৃদ্ধাকে দিলেদেয পুল যলিক্া সঙ্গোধন করিলেন )। 

৬৯--বিধবান্ত-জাতক *** *** *** ১৪২ 
[এক সর্প এক ব্যভিকে হংশন করিল এবং [বধ চুষিয়া লইতে অসন্যত হইল) 

৭০-্পবুদ্দীলন্সাতক দি ৪ ৬ ১৪৩ 

(বিহই যোক্ষহার্গের প্রধাল অনবয়াছ £ আনজছই তত অ্)। 



রর হুচপত্র ৷ 
পদ এপ 

(৭) বরশবগঞ্র। 
৭১---ব্কণজাতক রঃ 

স্টপ | 

(এক অলস ছাত্র কাষ্ঠ আহরণ করিতে দিয়া মনত এবং অশুদ্ধ কাষ্ঠ 
আনিয়া অনা সকলেরও অন্থবিধ! ঘটাইল )। 

৭২_-শীলবন্নাগজাতক ৮০০ 
(এক হুশীল হস্তী এবং এক 27 

৭৩-সত্যংকিল-জাতক *** 
(এক অকৃতজ্ঞ দাঁপুত্র এবং কৃতজ্ঞ সর্প, শুক ও মুষিকের কথা )। 

৭৪-_বৃক্ষধন্্ম জাতক 
(একতার সমীন বল নাই )। 

৭৫-মতস্য-জাতক (২) 
(একটা মৎমোর ০8 মংদ্াকুল রক্ষা টা )1 

৭৬---অশ্ঙ্কা জাতক 
(এক সন্্াসীর সতর্কতার এক সার্ধবাহের ছল দহ্যহত্ত হইতে রি পি ]। 

৭৭---মহান্বপ্ন জাতিক তত + 

(যোলটা অছুত শ্বপ্ন ও তাহাদের ব্যাখ্1)। 

৭৮--ইল্লীন-জীতিক 
(খেক অতিকৃপণ ব্যাক্তির পিতা শক্ররূপে অন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন , খন মর্ত্যলোকে দির পুত্রের 
রূপধারণপূব্বক তাহার কাপণ্য দুর করিলেন )। 

৭৯--খবন্বর-জাতক 
€খক মণ্ডল রাঁজকর লুষ্ন করিবার জনা রি কুপর!মর্শ লি )। 

৮০--ভীমসেন-জাতক 
(এক শ্ুজকাঁর অথচ সাঁহমী এবং টা ভরি রত )। 

(৯ অগা স্রিন্হবগঞ্। 

৮১--ম্রাপান-জাতক 
(হুরাপানে তপশ্বীধিগের চরিত্রঅংশ )( 

৮২ মিজ্রবিন্দক-জাতক (১) 
(৪১শ লাতক দ্রষ্টব্য )। 

৮৩-__কাঁলকর্ধী জাতক 
(নামে কিছু আসিরা যাব না, টকা তা হরর গা বন 

৮৪- অর্থস্যঘার-জীতক 
$মোক্ষলাভের উপায় )) 

৮৫_ কিংপক্-জাতক টি রি 
(«৪ম লাতকের অনুরূপ )। 

৮৬-_শীলমীমাংসাজাতক ৮০ টি 
(কি শুণ দেখিক্া লোকে তাহাকে চকিত্রদ্ধা করে, ইহার পরীক্ষা করিবার অন্ত এক ব্রা্ণ চুরি 

করিলেন )! 

২1/০ 

১৪৫ 

১৪৮ 

১৫৩ 

১৫৮ 

১৫৫ 

১৫৭ 

১৫৮ 

১৬৫ 

১৭২ 

১৭৭ 

১৭৮ 

১৭৯ 

৮০ 

১৮৯ 



২1% হৃচীগভ্র। 

৮৭-_মঙ্গল-জীতক ৮ *** ++ ১৮৩ 
(মঙ্গলামঙ্গললক্ষণ বিচার মুখতার কাজ )! 

৮৮- সারম্ত-জাতক ৪ *** ৭৪ ১৮৫ 
(২৮শ জাতকের অনুরূপ )। 

৮৯-_কুহক-জাতক কক ৮ ১৮৫ 

(এক ভণ্তগম্বী বর্ণ অপহরণ করিল, কিন্তু ন| না ডি খড় লইক্লাছিল বলিয়া তাহ! 
ফিরাইয়। দ্রিল)। 

৯০__অকৃতজ্ঞজাতক ৮৪ ১৮৬ 
(এক শ্রেঠী অপর এক শ্রেঠীর নিকট রি হইল, কিন্ত অনময়ে তাহার লিজা 
করিল ন1)। 

(১০) লিত্নবগঞ্জ। 

৯১-_লিগু-জাঁতক ৫৭ 5৪, ০০০ ১৮৭ 
(এক ধূর্ত বিষলিপ্ত পাশ টি গিলিয়া সমুচিত শিক্ষা! পাইল )। 

৯২- ম্হাসার-জাতক কচ * ১৮৮ 
(এক মর্কট স্থাণীর হার চুরি করিল? সিকি ররর এর 
কিন্ত বৌধিসবের/বুদ্ধিবলে প্রত চৌর বাঁহির হইল)। 

৯৩-_বিশ্বীসভোজন-জাতক ৮ ১৯৩ 
চিত নএজভর লি চনত পার 

৯৪-_রোমহ্র্ধ-জাতক *** ৮** *ৎ* ১৯৪ 
(উৎকট তপশ্চর্যার নিক্ষালভ| )। 

৯৫- মহা্ুদর্শন-জাতক ৪৫৩ ৪৪$ ৯ ১৪৯৬ 

(রাজ! মহাহদর্শনের মৃত্যু )। 

৯৬-_তৈলপাত্র-জাতক ০৭ ৪ ১৯৭ 
(ঘক্ষিটদিগের কুহকে পড়িয়। এক রাজা লী ছারধইলেল টা তাঁহাদের কুহকে গড়েন 
নাই, তিনি এ বাদার রালয লাভ করিলেন )। 

৯৭-_ন[ম্স্দ্ধিক-জাতেক কঃ ২০১ 
চিত জর হর হইল; ক দেখিতে 
গাঁইল। নাষেংকিছু আসিয়া,বাক না )। 

৯৮-_কুটবাণিজ-জাতক রি ৫ ২০৩ 
(এক ধূর্ত ভাহায় পিতাকে দেবতা সাদাইযা ইরা তল মীশাংসার অন্ত নধ্য্থ 
মানিলঃ 35504958548 

৯৯- _পরসহতজ জাতক ০৭ ২০৪ 

ভারি মাা রিনিতা িন জার পিিগের 
মধ্যে একজল ব্যতীত অন্য কেহ তাহার অর্থ বুবিতে পারিল ন!)। 

১০০-_অশাতবপ-নাতক ৮৯ ৪ ৮৮৪ ২০৫ 
(লগ ও কাঠ বন্ধ করান একটা খব্কুদ্ধ নগর অধধর্কৃত হইল )। 

(১১) পললোলত গঞ্জ । 

১০১-্পরশতলাতক ক$ও রি চি চে ২৭ 

(৯৯য আতক জইব্য)। 



১২--পর্নিকজাতক 

শুচীপত্র। 

৮৬৬ গ্৮ক 

(এক ব্যক্তি তাহীর কল্সা'র চবিক্রপরীক্ষার্থ তাহার নিকট নিজের প্রণয়জাপন করিল)। 
১ ০৩-_বৈরি-জাতক 

€ এক শ্রেহী দাহত্তে না! পড়িক্স৷ নিবাপদে গৃহে প্রতিগমন করিলেন )। 

১০৪-মিত্রবিন্দক-জাঁতক (২) ** 
€$১প জাতকের একটা অংশ)। 

১০৫- ছূর্ববলকাষ্ট-জাঁতক 
(এক হন্তী গলাচাধ্যের নিকট হইতে পলাইয়! বনে খেল , কিপ্ত সেখানেও অহুশের গে 
কীপিতে লাগিল) 

১০৬--উদর্চন-জাতক 
( এক নবীন তপন্বী কোন রমণীর প্রণক্পপাশে পড়িলেন, কিন্ত শেষে তাহার লীনরূপ আদেশে 
ছীলাতন হইলেন )। 

১০৭-_সালিস্তক-জাতক 
(এক বক্তি কোন বাঁচাল ব্রাঙ্গপের মুখে অব্র্থ সন্ধ!নে অনবিষ্ঠা নিক্ষেপ করিয়। তাহার কদভ্যাস 
দুর করিল )। 

১০৮-__বাহা-জাতক 
(ক্ষুদ্র কুত্র বিষন়্েও লজ্জাশীলত! দেখাইতে গাঁরিলে অভ্যুদূ্ন লাভ করা যায় )। 

১০৯-_কুগুকপুপ-জীতক 
(ভক্তিসহকারে দিলে সাসান্ত বলিও দেব্তাদিশের গ্রহ) )। 

১১০- সর্ববসংহার প্রশ্ন 

১১১ খর্দভ প্রশ্ন 
১১২-_অমরাদেবী প্রশ্ন 

১১৩--শৃগাল-জাতক €১) 
(এক শৃখল এক ব্রাঙ্গঘকে ধনলোভ দেখাইর। নগর হইতে দিনত হইল । ব্রাঙ্মণ ধনের পারবর্ডে 
শ্রাঙ্থনা লাভ করিলেন )। 

১১৪-_মিতচিন্তি-জীতক 
(তিনটা মৎন্তেপ্প মধ্যে ছু ইটা নির্বব,দ্ধিতাবশতঃ জালবদ্ধ হইল £ তৃতীরটা বুদ্ধিবলে তাহাদের 
উদ্ধার করিল )। 

১১৫-অনুশাীসক-জাতক 
(এক লোভী পক্ষী, অপর পক্ষীরা পাঁছে তাহার বিচরণ ক্ষেত্রে যা, এইজভ্ সর্বধা তাহাদিগকে 

ভয় দেধাইত , কিন্ত শেষে নিজেই সেখালে অলীবধানতাবশতঃ নিহত হইল )॥ 

১১৬ -_ছুর্ববচ-জাতক 

চে 

(১৬) হহুলিবগঞ্। 

কক 

পরও 

করি 

১৫৩ 

কিছ % 

কও 

€ এক যাঁজিকর মাতাল হইয়া! শল্ালঙ্বন করিতে পি! তাহাতে বিদ্ধ ও নিহত হইল )1 

১১৭--তিত্তিরজাতক (২) 
( এক ব্যান্তি অনধিকাঁর চর্চা করিতে গিরা পাতুয়োগ গ্রস্ত তপশ্বিকর্্ক নিহত হইল / একতিরির 
সমছে অসময়ে চীৎকার করিত বলিয়া বখ তাহার গহলহাল আলিতে গারিল এবং তাহাকে নিহত 
করিল) 

কক 

২1৩০ 

২০৭ 

২০৮ 

স২১০৪ 

*২৩০৯ 

২৯৩ 

১৪ 

৯১৬ 

২১৬ 

১৬ 

১৬ 

১৭ 

২১৮ 

২২০ 

২২০ 



২1০ হুচীপত্র। 

৮৭--মঙল-জাতক ৯ ৪ত৪ ্** 

(মহ্বলামঙ্গললক্ষণ বিচার মূর্খতার কাল )। 

( ২৮শ জাতকের অনুরূপ) ॥ 

৮৯-_ কুহক-জাঁতক ৮% এ ৪ 
(এক ভওতপন্বী স্বর্ণ অপহরণ করিল, কিন্ত না বলিয়া একগাছি খড় লইন্লাছিন বনি তাহ! 
ফিরাইয়া। দ্রিল)। 

৯০---অকৃতজ্ঞজাতক 5০৪ ১৪৪ ৪৬৪ 

(এক শ্রেঠী অপর এক অেগ্র নিকট উপকৃত হইল, কিন্ত অনময়ে তাহার শ্রত্যুপক্ষার 
করিল না)। 

১০) লি্তব্গপ্র। 

৯১-_-লিপ্ত-জাতক রঃ 
(এক ধূর্ঘ বিষলিপ্ত পাঁশ.টি গিলিয়। এ গাইল )। 

৯২ মহাসার-জাঁতিক চা 
(এক মর্ষট রণির হার চুরি করিল; নিরব চৌরধ্য শ্বীকার করিল, 
কিন্ত তে রস্ত চোর খাহির হইল) 1 

(কি হারার এক হা ও নো কাম আতা কারণ) 

৯৪---রোমহ্ষ-সাতক নন ত* *, 
(উৎকট ভপশ্চ্য্যার নিশ্ষলতা। )। 

(যক্ষিণীদিগের কুহকে পড়িয়া এক রাজ! প্রাণ হারা/ইলেন বি টি কুহকে গড়েন 
নাই, তিনি এ রাজার রান্য লাভ করিলেন ) | 

৯৭__নামসিদ্ধিক-জাতক *** ** 
( এক ত্রাহ্মপৃকুমার নিলের.নামে অসন্্ট হইয়া ভাল নাঁম খুঁজিতে বাহির হইল ঃ ফি দেখিতে 
পাইল, নামেখকিছু আসিঘা,বায় ন! )। 

৯৮--কুটবাণিজ-সাতক ৮* ৪ 
€এক ধূর্ত তাহার পিতাকে দেবতা সালাইয়া জি নি মীমাংসার অন্ত মধাস্থ 
টার টি যা 

৯৯---প্রসহল্র-দাতক ৯ *্+* 
ভি রতাদা নাত লস তাহার লিষ্যদিশের 
মধ্যে একজন হাযতীত অন্য ফেহ তাহার অর্থ বুবিতে পারিল লা )। 

১০০---নশাতকপ-জাতক এ ৪৪৬ ৬৪৬ 

(হল ও কাঠ বন্ধ করায় একটা অনতৃদ্ধ গর অধিকৃত হইল )1 

(১১) প্লোলত বগল । 

১৩০১--প্রশ্ভজাতক ৪৯০ 5৪৬ ৪৮৪ 

(১১যজাতঙক উই)! 

১৮৩ 

১৮৫ 

১৮৫ 

১৮৬ 

১৮৭ 

৯৮৮ 

১৯৩ 

১৯৪ 

১৯৬ 

৯৯৭ 

৪১ 

২০৩ 

২০৪ 

২০৫ 

২০৭ 



সুচীপল্র ৷ হাত 

১০২_-পণিক-জাতক . তম ** ২০৭ 

(এক ধ্যক্তি ভাহীর কণ্তার চরিত্রপতীক্ষার্থ তাহীর নিকট নিজের প্রগরজ্ঞাপন করিল
) 

১০৩-_বৈরি-জাতক * ', ৮ ২০৮ 
(এক শেঠ দহাহস্তে না পড়িয়। নিরাপদে গৃহে প্রতিগমন করিলেন )। 

১০৪-_-মিত্রবিন্দক-জাতক (২) *** "** *** ২০৯ 

(৪১শ জাতকের একটা অংশ )। 

১০৫-_ দুর্ববলকাষ্ঠ-সীতক টা দু রঃ ২০৯ 

(এক হস্তী গল্াচার্যের নিকট হইতে পলাইপ্া বনে গেল; কিন্ত সেখানেও অহুশের ভয়ে 

বাঁপিতে লাগিল )। 

১০৬--উদঞ্চনি-জাতক ৮৪ ০০, ৮ ২১০ 

( এক নবীন তপন্বী কোন রমণীর প্রণয়পাঁশে পড়িলেন, কিন্তু শেষে তাহার নান।রূগ আদেশে 

মালাতন হইলেন)! 

১০৭--সালিত্তক-জীতক রি ১, নি ২১১ 

( এক বক্তি কৌন বাচাল ত্রা্মণের মুখে অব্যর্থ সন্ধানে অজবিষঠা নিক্ষেপ করিয়া তাহার কদভ্যান 

দুর করিল)। 

১০৮-_বাহ-জাতক 
৪ দু ৮ ২১৩ 

(কু কষুত্র বিষয়েও লজ্জা পীলত। দেখাইতে পারিলে অভ্যুদয় লাত কর! যায় )। 

১০৯--কুণ্ডকপুপ-জাতক *০ দত 5 ২১৪ 

(ভভ্তিহকারে দিলে সামান্ত বলিও দেবতীগিগের গ্রাহ্য )। 

১১০-_সর্ববমংহার প্রশ্ন ৮০৪ ৮৯৪ 5০৪ ২১৬ 

(১২) হহসিবগঞ্ | 

১১১-_গার্দভ গ্রশ মি মক সা ২১৬ 

১১২-_অমরাদেবী প্রশ্ন ৮৯ রি টির ২১৬ 

১১৩- শৃগাল-জাতক (১) টা রি ২১৬ 

(এক শৃগাল এক ত্রাঙ্গণকে ধনলোত দেখইন্া নগর হইতে নিক্রান্ত হইল বর্ণ দনের পরিবর্তে 

লাহনা লাভ করিলেন )। 

১১৪-__মিতচিন্তিজাতক ৪৩ ৫৪ ডঃ ২১৭ 

(তিনটা মৎন্তের মধ্যে ছু ইটা নির্ধানন্কধতাবশতঃ জালবদ্ধ হইল তৃতীটা বুদ্ধিলে তাঁহাদের 

উদ্ধার করিল )। 

১১৫-__অনুশাসক-জাতক ৯৯2 ৪৪৪ ৬৪ ২১৮ 

(এক লোতী লক্ষী, অপর পক্ষীয়া পাছে তাহার বি5রণ-ক্ষেত্রে বার, এইজন্য সর্বাধা। তাঙারিগকে 

তছ ছেখাইত , কিন্ত শেষে নিজেই সেখানে অলাধধানতাষশতঃ (নিহত হইল )। 

১১৬ -_ছূর্ববচ-জা
তক 

কত ৪৪ ৬৬৬ ২২০ 

(এক যাদিকর মাতাল হই] শল্যলসন করিতে সি তাহাতে বিদ্ধ ও নিহত হইল )। 

১১৭-__তিত্ির-জা
তক €২) চে চে চি চু 

(এক ব্যক্রি ন[ধকার চর্চা করিতে পিয়া পাতুরোগ রা তপবিকরক নিতে হইল ॥ এক-তিতির 
সরতে পাহিল এবং তাহাকে নিহত 

সহ অনময়ে চীৎকার কজিত ফলিক ব্য তাহার গ্ছনস্থান 

করিল )। 



২০ হুচীপক্র। 

১১৮ বর্তকজাতক (২) , 
(ব্যাধের হাতে পড়িক্না এক বর্ৃক পানাহার ত্যাগ করিল £ কী তাহাকে কেহ ক্রয় করিল 
নাঃ শেষে সে মুক্তি লাভ করিল )। 

৯৯৯ 

১১৯-_অকালবাঁবি-জাঁতক ১৭৯ ক দত 

(একটা! কুকুট অসময়ে ভ।কিত খলিয়! তগস্বীর শিষাগণ তাহ।র ঘাড় ভাঙগিল )। 

১২০-__বন্ধনমোক্ষ জাতক 5১৯ কঃ ৮০ 

(এফ বাতিচারিগ্রী গাজমহিষী পুবোহিতকে নিজের অভিলাষপুরণে অনিচ্ছ দ্েখিয়! তাহার প্রাণ- 
নাশের যড়যন্ত্র করিল ; কিন্ত শেষে নিভেই ধরা! পড়িল )। 

(১৩) লুহস্পণনালি-বগঞ | 

১২১ কুশনালী-জাতক ৪ রর রিও 

(এক কুশগুচ্ছের দেবতা এক মহাবৃক্ষ দেবতার বিমান রক্ষা করিলেন )' 

১২২- ছুর্মেধাজীতক (২) ৭১ তন *** 

€এক রাজ! লোকমুখে নিজের হস্তীর প্রশংসা শুনিয়া ঈর্ধযাপরায়৭ হইলেন এবং তাহার বধের জন্য 
চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হী বিমানপথে কোন ধার্সিক রাজার নিকট চলিয়! গেল )। 

১২৩--লাদলেষা-জীতিক নর 

(এক মূর্খ ছাত্র উপম! প্রয়োগ করিতে গিল্লা সমস্ত দ্রব্কেই টিবি, বত) ইহাতে 
আচার্য্য স্থির করিলেন যে তাহার পক্ষে বিদ্যালাভ অসম্ভব )। 

১২৪---আজ-জাতক . কহ কক ৯৯ 

(অনাবৃষ্টির সময় কোন তন্বী পশুপক্ষীদিগ্ের জন্ত পাঁনীর জলের ব্যাবস্থা করিলেন ; তাহাঁগাও 
প্রচুর ফল আনিয়া! হার প্রত্যুগকীর করিল )। 

১২৫--কটাহক-জাতক *** *** *** 
(এক দাসীপুত্র আপনাকে কোন জহর পুত্র বলি পরিচয় দিক্সা। অগর এক শ্রেষ্ঠীর কন্ঠ! বিধাহ 
করি এবং পূর্বধীবস্। ভুলিয। গিঙ্! পত্থীকে ক্ষ্যবাঁফ্য বলিতে লাগিল । তাঁহার পুর্ধা প্রভু এই 
কাগু জানিতে পারিগা শ্রে্ীকম্যাকে একটা মন্ত্র শিধাই্ গেলেন। তাহ শুনিবামাত্র দাসীপুত্রেত্ 
প্রকৃতিপরিবর্তথন হইল )। 

১২৬__-অসিলক্ষণ-জাতক ৮০, ০ ০5, 
( এক ব্যত্চি ই1ভিতে গিয়া অসিতে নিজের লাক কাটি; অপর এক ব্যকি যখাঁপসয়ে হাচি ক্সাদ- 
কহ? ও রাজালাত করিল )। 

১২৭--কলন্দুক'জাতক ৯০৬ ৪৪ ৪88 

(১২ধম লাতাকের অনুপ )। 

১২৮--বিডাল-জাতক ও টি রর 
(এক শৃ্াল সন্ত্যামী সালিয়। যুখিক পাইতে মার্ক করিল ঃ নে তাহার তশুতা জানিতে 

পারি শেষে তাহার প্রণলংহাহ করিল)। 

১২৯--অমিক-জাতক ৮** **, 
(১২৮ম দ(তকের অনুরূপ , অযিযোগে শৃগীলের মনকের টি খচছ ব্যহীত শরীরের অপর 
সহ লোহ গছ হইয়াছিল; তখন সে তপন লনালিহাছিল)। 

১৩০--কৌশিকী-জাতক ৬৮০ ৩৬৬ এক 

€ এফ অহী হম্ঠু ঈুড়ার তাখু করেল তাহার শ্বাস) হলিল, হয় তুমি কটু উহ লেহন কর, লয় 

ছি তোঙাকে প্রহার করিব] ইঙগাতে তাহার চরিত সংশোধন হইল )1 

২২১ 

২২৩ 

২২৪ 

৭ 

২২২০) 

২৩৩ 

হ৩৪ 

৪১ 

৪৭. 



দুচীপত্। 

(১৪) আঅসঙসম্পন্তাল বল । 

১৩১-_অসম্পদান্জাতক ৮ *** *** 
(এক ব্যক্তি যাহ(র উপকার করিয়াছিল, দিজের স্মসময়ে সেই অকৃতজ্ঞ বন্ধুকর্কৃকই প্রত্যাখ্যাত 

হইল। রাজা ইহ! জানিতে পারিঃ| সে পূর্বের উ নরাধমকে যে অর্থ ছান বরিকাছিল তাহ 
দেওয়াইলেন )। 

১৩২ পঞ্গুর্-আাতিক কও হত *** 

€৯১ম জাতকের হ্যায় £ রাজা লান। বিপত্তি অভিত্রম করিয়। রাজ্য লাভ করিঘাছেল ইহ! 
ভাবিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিলেন )। 

১৩৩ --ঘতাশন-জাতক ১৯৯ ঠা হি 

(পঙ্গীর মলতাাগ হার হদের জল কলুধিত কারত বলির! নাগরাল অগ্রিশিখাহার তাহাদিগকে 

দণ্ধ করিবার সঙ্বল্প করিল; যে সকল গক্গী বুদ্ধিমান্ তাঁহারা সময় খাতে পলাইয়া আক্মরক্ষা 
করিল: বাহার! লিব্দোধ তাহার] ভন্দীভূত হইল )। 

১৩৪-স্ধ্যানশোধক-জাতক 5০5 *ক« 5১৪ 

(৯৭ম লাতকের স্যার) 

১৩৫--চন্দ্রাভাী-জাভক 5৪ ০৪৬ ++* 

(৯ম ল্াতকের স্ায়)) 

১৩৬-_ স্ৃবর্ণহংস-জাতক 5৪৪ 5০৪ ৯৮৫ 

(এক ব্যকি সৃত্যুহ পর হৃবর্ণহংস হই জস্গিক্াছিলেন | তিনি নিজের নরদশ্মের পরী ও কশ্থাহ 
কষ্ট দেখিত্র। তাহাদিগকে মধো সধ্োে এক একটা সোধার পালক ধি) যইতেন £ তাহার পরী 
লোভবশতং একদিন তাহাকে ধরি] তাহার সমস্ত পালক তুলিগ্। লইল; কি উ সকল 
পালক দার হুবরৃযয় হিল লা; বকপালকের শ্টা শুত্র হইল). 

১৩৭-বক্রহাতিক ৮** 5০+ 

(এক যুধিক, এদক্ষে একে, চারিটা বিড়ালের গ্রাস হইতে নিল্তার পাইবার ছন্ত তাহাদিগকে নিদের 
খাছ্যেহ এক একটা অংশ দিত । তাহাতে লে বড় ছূর্কাল ছুই] পড়িল। অনন্তর এক ব্যার 
ভাহাকে ক্ষটিকের একটা! গুহ] শুত্ভুত করিত] ফিলেন। লে তাহার সংধ্য পাকিযা! বিড়াহিগকে 
শ/ি, হিল, ও ভিটা আহ, করিতে, পিজা, নিচত হইল. ৭ 

১৩৮ গোধাজাতক ১১) *** ৮১, 
এক তত তপঙ্থী এফ গোবাকে সারির চেই! করিল, কিন ৃতকা হইতে পারিল 01 

১৩৯__উভ্তোভ্রষ্ট জাতক... *** রি 
(এফ আংস্াদীযী, কাঠেজ গুটড়তে ফড়িশ আবদ্ধ হইলে, মনে করিল বড় একটা মাছ পাখিকে! 

ছে অন্য কাহরকেও উহা দশ দিতে হয, এই আপস সে তাহার প্রীকে হল্যা পাঠাল 

শুতিঘেশীহিটশর সাত গড় বাান্ত কছ। কি৩সেঙাহ হিতে শি নিছে চকুতত ঘাজিখ 

ক্বাপাত পাওল ; তাহা জাহাটা। চুরি গেল / তাথায খ্রীত আকাশ বিহার আর্য খালা 
ঘাজপুকদেজ শিফট সাপ পাইল )। 

১৪*--কাক-লাতক 0১) কত পদ 
(একটা কাক হাজনুরেগহিবের গায়ে হলতটাখ কারণে পুচপহিহ পরভিহালা ওভার জরিগার 

জনা ফাক পাহশ (হলের বে, কাকের ফলা লেখে করিলে কারার? হত ক্ষত লঙ্গাটা 

ছাইবে। জা আছেশে বঙ্গ হাক (বিট হল | শেছে ফাববিতের হক্পও তাক হুদা 

(তে বদর শয়ে হস হানা) 

২৪৩ 

২৪৬ 

৪৭ 

২৪৮ 

২৪৯ 

২৪৭৯ 

৫১ 

৫৫ 



২/%০ সুচীপত্র। 

(১০) শ্কম্উক্ষলগঞ। 

১৪১- গোধা-জাতক (২) ৪০৬ নর রে ২৫৭ 

( এক ব্হরূণের চত্রীস্তে অনেক গৌধ। বিন্ষ্ট হইল)। 

৭৪২_ শৃগাল-জাতৰ (২) ৮০৯ ২৫৮ 

(শৃগাল মারিবাঁর জন্য এক বাক্তি শবের মত নিষ্পন্দভাবে শ্রশাঁনে শুইয়। রহিল , কিন্ত একট! 
শৃগল তাহার যষ্টি টানিয়া দেখিল সে উহা! দৃঢরূপে ধরিয়া আছে। ইহাতে শৃগাল বুঝিল যে ধ 
ব্যক্তি মুত নহে জীবিত )1 

১৪৩-_বিরোচন জাতক *** *** *** ২৫৯ 
€( এক শৃগ্ধাল নি“হের প্রমাদ ভক্ষণ করিয়! মনে করিল সি*হের,ন্যায় সেও হ্তী বধ ক্দিতে পাঁরে , 
কিন্ত হস্তী মারিতে গিয়। সে নিলেই বিনষ্ট রঃ )। ] 

১৪৪_ লা্গুষ্ঠ-জাতক ** ৮, ততঃ ২৬১ 
(এক অগ্নিহোত্রী দেখিলেন অগ্নির কোনই ক্ষমতা নাঁই, কারণ অগ্রির জন্য তিনি যে পণ রাখিয়া 
খিয়াছিলেন, দহারা সেটা বধ করিয়। তাহার লাঙগুল। হাড় ও চাঁম ছাঁড়। আর সব খাইয়া শিক্সাছিল। 
তখন তিনি লাহ্গুলটা আহতি দিয়া ও অগ্রি নির্বাণ করিয়! চলিয়! গিয়াছিলেন )। 

১৪৫-_বাধা-জাতক *** *** ৮1 ২৬৩ 
(এক ব্রাহ্মণ বিদেশে যাইবার সময় দুহটা শুকপক্ষীকে বলিয়া! গিয়াছিলেন, আমার স্ত্রী কোঁন 
পাঁপকাঁধ্য করে কি না দেখিবে। এ রমণী দুষ্ট! ছিল। সে ব্যভিচার করিত; কিন্ত শুক দুইটী 
তাহাকে বাঁধা দিত না, কারণ তাহার! বুঝিয্াছিল তাহাতে কোন ফল বিডির না)। 

১৪৬--কাক-জাতক (২) **$ ০ ২৬৪ 
(এক কাকী সমুদ্রগন্তে নিমগ্ন হইল , তখন কাকের! চঞ্ুছার| সমুদ্রাকে জলহীন করিবার চেষ্টা 
করিল) 

১৪৭--পুম্পরক্ত-জাতক রি টা গর ২৬৫ 
(এক দরিদ্রপত্রীর নাধ হইল যে নে কুহ্ম্তপুপ্প রপ্রিত বন্ত্র পরিধান করিবে । তাহার শ্বাহী রাজার 
উদ্যানে কুহুন্ত পুপ্প অপহরণ করিতে গিক্সা ধৃত ও নিহত হইল। মরণের সমগ্ন তাহার একমাত্র 
ছংখ রহিল যে তাহার স্ত্রী কুহ্রস্তরঞিত বন্ত্র পরিধান করিতে পারিল ন1 )। 

১৪৮-_শৃগাল জাতক (৩) ৯ ৪1৯ ৪৮৪ ২৬৬ 

(এষ শুগাল এক স্ৃত হন্তীর মাম খাইতে খাইতে তাঁঙ্ার উদরের মধ্য প্রবেশ করিল ) কিন্ত 
হত্তীর দেহ ত্রমে শু হইল খলিয়| রক্ধ-টা সঙ্কচিত হইল, শৃগাল দীর্ঘকাল হন্ত্রার ডদরে আবদ্ধ 
রহিল , শেষে বুদ্ধ হইবো ধন রন্ধ,ট! আষার বড় হইল, তখন বাহির হইতে পারিল )। 

১৪৯--একপর্ণজাতক *্** ০০ রা ২৬৯ 
(এক তপন্বী একট। নিমের পাতার আমা লওয়াইয়। এক রাজপুত্রের চরিত্র দ'শোধল করিজেন) । 

১৫০স্সগীব-জাতক তেশশে ৪৪4 শে ২৭২ 

(এক বরাঙ্গপূ্ুমার গুরুর নিকট ম্ৃতসত্রীবনী বিদ্বা! শিখিয়া একটা মৃত ব্যাঙ্কে বাচাইল এবং 
সেই খ্যাতকর্তৃকই নিহত হইল )। 

পরিশিষ্ট চি চে কাজ $ রও ২৭৫ 

€(শাতকোঙ্গিখিত প্রধাল শুখান ব্যকি ও স্থানের পরিচহ )। 
নির্ঘণ্ট সু রর দর যে 5 



তান 

নমো! তস্ম ভগবতো৷ অরহতো! মন্মসন্ুদ্ধন্ম ॥ 

(মেই ভক্তিভ।অন ভগবান্ সম্যকৃসন্দুদ্ধকে নগন্গার ) 

এক নিপাঠ 
১--তআবপতিক-জ। তন ॥* 

2২ পৃঠে প্রধম পাদটাকার 'বিশিইা লা হইয়া বি হইনে। বিট (পালি খহদ্দট) হলিশে 
সুস্পটতাবে উচ্চারিত বুবায়। 

৮ম পৃষে পথম পাদটাকায় 'কাসসর্গ লা পড়িঙা 'কাসব্ পড়িতে হইবে। 
২৩১ ও ৩*৫ম পৃ্টে এবং শৃটাপলে 'লাঙগলেরা। না পড়িয়া 'লাঙগলীঙা পড়িতে হইষে। 
২৭০ পৃঠে শ্রিধণা' শক গরিবর্ধে লষপ্য' পড়িতে হইবে । 



২ এক নিপাঠ। 
সিসি সস সস উপ পাস ০০১ 

অনন্তর ভগবান্ ভাহাদিগের উপদেশার্ধে মনঃশিলাসমাসীন তকণসিংহনিনাদসদৃশ কিংবা বর্ধাকাঁলীন মেঘগঞ্জন 
সনৃশ গুরুগন্তীর অথচ অশটাঙ্গপতি শুদ্ধ এবং কমনীয় ব্রদ্ম্বরে নানাবৈচিত্রাবিভুষিত মধুর ধর্ঘকথা আরম্ভ করিলেন, 
__ বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশ গঙ্গা মত্ত্যে অবৃতর্ণ করিতেছে, িংবা ব্যক্যচ্ছলে রত্বদীম গ্ুখিত হইতেছে | 

ধঙ্দোপদেশ শ্রবণে প্রসব্চিত্ত হইয়! তীহা রা আঁনন হহতে উ্িত হইলেন এধং দশবলের 1 চর্ণবন্দনাপুববঞ্ধ 
অপরাপর শরণ পরিহার করিয়া তাহারই শরণ লইলেন। তদবধি তাহার! প্রতিদিন গন্ধমাল্যাদি লইয়া 

অনাথপিগুদের সহিত বিহারে ঘাইাভেন, ধন্মকথ| শুলিতেল, দান করিতেন, শীলসমুহ $ পালন করিতেন এবং 
উপোনখদিবনে যখাশান্ত্র সংঘমী হইয়া থাকিতেন $। 

ইহার পর শান্তা! আাবস্তী ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে গমন করিবেন, এবং তিনি প্রস্থান করিবামাত্র এ পঞ্চশত 
ব্যক্তি বৌদ্ধশরণ পরিত্যাগপুব্বক স্ব স্ব পূর্ববশরণ প্রতিগ্রহণ করিলেন , কাজেই টাহার! পূর্ব্বে যাহ! ছিলেন, 
আবার তাহাই হইলেন। 

এদিকে ভগবান্ রাজগৃহে সাত আট মাস অবস্থিতি করিয়া জেতবনে প্রত্যাগমন করিলেন । তখুন অনাধপিওদ 
পুনর্ধার সেই পঞ্চশত বস্ুসহ শান্তার নিকট উপনীত হইয়া গন্ধীদি ছারা তাহার অর্চনা পূর্বক একান্তে 
উপবেশবন করিলেন । তাহার বন্ধুগণও শান্তার চরণ বন্দনা করিয়! পূর্বের মত আনে উপবিষ্ট হইনেন। 
অতঃপর ইংহারা কিৰপে তখাগতের ভিক্ষাচধ্যার লসয় বৌদ্ধশরণ পরিহার বনিযাছেন এবং অন্যান্য শরণের 
আশ্রয্ন লইয়। পূর্ববাবন্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অনাখপিগুদ সেই বৃত্তান্ত আম্পুর্বিক নিবেদন করিলেন । 

তচ্ছ,বণে ভগবান্ মধুরত্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে উপাসকগণ, | তোমর! ত্রিশরপশ পরিহার 
করিয়! শরণান্তর গ্রহণ করিয়া, এ কথ! সত্য কি?” ভগবান যখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞীনা করিলেন, তখন 
তাহার মুখপদ্ বিনিঃমৃত দিব্যগন্ধে চতুদ্দিক আমোদিত হইল-_হইবারই কথা, কীঁরণ নে মুখমণ্ডল হইতে 
কোটিকল্পকাল কেবল সত্যই উচ্চারিত হইয়াছে । তাহা রত্বকরও শ্বরূপ,_-উদঘাটিত হইলে উপদেশ রত্ব লাভ 
করিয়৷ হ্িলোক কৃতার্থ হয়। 

শ্রেচিবদ্দুগণ ত্য গোপন কাঁরতে অসমর্থ হইয়। বলিলেন, “হা ভদত্ত, $ এ ধখা মিখ্যা নহে।” তাহা শনিয়। 

*. বিশিষ্ট মধুর, বিজেয়, শ্রব্ণীয়, অবিসারী, অনর্গল, গম্ভীর ও নিনাদী হইলে খবর সর্কীঙ্গমন্দর হয় । 
+ দশবল--ইহা বুদ্ধের একটা উগাধি। দশবিধ বল যথা, স্থানাস্থানজ্ঞান, সর্বাপ্রগাি প্রতিপদাজ্ন 

অনেকধাতু নানাধাতুজান, সন্ধদিগের নানাধিমুক্তিকত!জ্ঞান, বিপাকবিসাত্রতা-জঞান, ধ্যান, বিমোগ্, সসাধি ও 
সমাপত্তির সংরেশ ব্যবদান-বুখানজ্ঞান, ইন্জিয়পরাপরত্ বিমাত্রতাজ্ঞান, পুব্বনিবাসাগুস্থৃতিজ্ঞান, ছিব্যচন্তুজ্ঞীন 
এবং আসবক্ষয়ন্ঞীন ॥ [স্থানাস্থান »কি সম্ভবপর, কি অপন্তব ইহী।। সর্ত্রগামিপ্রতিপদাজীন -ম্বৃতার পর 
কে কোন্ যোনিতে জক্সিবে ইহা জানিবার ক্ষমতা] ( প্রতিপদা-মাগ )। ধাতু-্পদার্থ। অধিষুক্তি- প্রকৃতি । 
বিপাক-ফল, পরিণতি | বিশাত্রতা ্পার্থকা ॥ এই জ্ঞান দ্বারা কে প্রাক্তন করলে কোন্ কার্যের 
অধিকারী তীহ বুঝা যায়। ব্যবদান-্পরিশুদ্ধত (কি করিলে ধ্যানাদির বৈগ্র ঘটে, বা পরিশ্ুদ্কতা জন্মে বা 

ইচ্ছ।মত ধান তাগ করিতে পারা যাঁর, সংরেশ ব্যবদান বুখাল জ্ঞানে তাহ! জানিবার ক্ষমতা জন্মে)! 
ইত্দ্রিয়পরাপরত্থবিমাহতা জন স্জ্ঞানার্জন সহ্বন্ধে কাহার কতদৃত্র সাধ) ইহা জানিবার শ্মতা | ]--আবার কেহ 
কেহ বলেন গৌতমের শরীরে দশটা হস্তীর বল ছিল বলির! তিনি 'দশবল' আখ্যা পাইদ্ন[ছিলেন। 

$ শীল চরিত্র, চরিত্ররক্ষার উপাক্র। গৃহীরা প্রতিদিন পঞ্চশীল এবং উপোসধদিনে অইখনুল রক্ষা করি 
ধাকেন। শ্রামণ্রেগণ দশপ্বী পালন কত্ধেন। প্রাণাতিপাত (প্রানিহত্যা), অদত্তাদান ( চৌর্ঘয), কামে 
মিখ্যাচরপ, ম্বযাবাদ ও সুরাপান এই পঞ্চবিধ পাপ হইতে বিরতি পঞ্চমল | প্রাপাতিপাত, অদতাদান, অব্রক্ষচর্যা, 
সুযাবাঘ, হুরাপান, বিকালতেজেন € অসময়ে আহীর), হৃত্যাদিদর্বন ও মাল্যগঙ্গাগুলেশন এবং উচ্চাধনে ও 
মহা্ঘ।সনে শন এই অইহিধ পাপ হইতে বিরতি অইগ্টল | দশশটীল বলিলে এই আটটা ও অর্থাদাল (্বপৃরৌপাদি 
গ্রহণ) বুকিতে হইবে । এইলে হৃভাদি ছর্শন (বিহৃপদর্শন ) ও মাল্যগন্ধাপুলেপন পৃ্বক বলিয়া ধরা হয়। 

$ 'উপোসধ' বলিলে উপবাস বুঝায় , কিন্তু হিন্দুরা যেমন উপবসকালে অনাহারে ধাফেন, খৌঁদ্ধের! 
যেরূপ থাকেন ন1; তাহারা কেবল সংযধী ও বিষ্রকণ্ু বিরত হক ভলেন। সাসের চার দিল _পুর্ণিবা, কৃষ্ণ 
অইষী, অমাবন্তা ও পা অইমী-উপোসখের অন্য নির্দিষ্ট আছ্ছে। উপসোধ দিবসে উপাসকেরা পরিক্কত 
শুক্রবস্থ পরিধান করিতা বিহারে সহব্ত হল এবং কোন ভিহ্বুর সম্গুশে পতিজ্জা ফরেন যে সে দিন ভাহার! 

অইশৌল বক্ষে) করিত চলবেন । উপবাস শব্দেকও অরতৃতিগত অর্থ শহখধালেহ সমীপে সংঘবী হইয়া যাস ।* 
1 পৃহী বৌদ্ছে়! উপালক' লাষে অভিহিত । 
শু বৃদ্ধ, ধ্প ও সঙ ইহার নামান্তর 'জিরক্' যার | 
$. যৌছ্ছদিগের হধ্যে বর্ঘৎ প্রতি গুলী ভিক্ষুহিগকে সংখাধন করিজা কিছু বাপিয়ার সঙ এই শষ 

বাবশহ হাতি ॥ ই হার্ট যা তিগষধ শঙ্দের তুল্যাধযাচক | 



১--অপপ্রক-জাতক ৩ 
বা কমিয়ে কক কি 

শান্তা বলিলেন, “উপাদকগণ, সববীনিম্মে অবীচি হইতে সর্বোপরি ভবাপ্র * পধ্যস্ত নিখিল বিশ্বে এমন কেহই 

নাই ধিনি শিলাদিগুণে বুদ্ধের তুল্যকক্ষ হইতে পারেন , ডাহা হইতে উচ্চকক্ষ হওয়! ত হদুরপরাইত 1” অনন্তর 
তিনি ধণ্ধশান্ত্র হইতে সুত্র আবৃত্তিপূর্বাক রক্ত্রয়ের গুব্যাথ্যা। করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “যে উপাসক 
বা! উপাসিকা এবংবিধ উত্তমগুণসম্পন্্র তিরত্বের শরণ লয়, ভাহাকে কখনও নরকাদিতে জন্মিতে হয় না, মে 
ব্লেশকর পুনর্জন্ম হইভে অব্যাহতি পাইয়। দেবলোকে গন করে এবং বেখানে অতুল হখের অধিকারী হয়) 
অতএব তৌনরা। এ শরণ পরিহার এবং শরপীন্্র গ্রহণ করিয়া বিপধগামী হইয়াছ 1” 

(যাহার দোক্ষকামনার এবং সর্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্ডির আশার প্রিরতের শরপাগত হই, তাহারা! কখনও ক্লেশিকর 
জন্ম ভোগ করে লা, ইহা বিশদ কতবার জন্য নি্ললিখিত গাখাগুলি শুলাইতে হঙ্স £-- 

বুদ্ধের শরণাগত নরকে না যার , 
নরলোক পর্িহরি দেবলোক পায় । 

ধর্্ের শরপাঁগত নরকে লা যায়, 

ন্রলোক পরিহরি দেবলোক পান়। 

সঙ্বের শরণাগত নরকে না যায় , 
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায় । 

ভূধর, কন্দর কিংবা জনহীন বন, 
শান্তি হেতু লয় লোক সহশ্র শরণ। 
ফা ঞ ০ ৪ 

ত্রিরত্ব শরণ কিন্ত সর্কাছুঃখহর , 

লম্ভিতে ইহারে সদ! হও অগ্রসর । 
শান্ত! কেবল এহ উপদেশ দিয়াই নিরন্ত হইলেন না, তিনি পুনর্বধার বলিভে লাগিলেন ১ উপদকগণ, 

বদ্ধাঃস্থতি, ধর্ধানুস্থতি ও সঙ্ঘাহস্থৃতি এই বিবিধ বর্শস্থান 1 ছার! দোৌকে শ্রোতাপতিমাগ, শ্েতাপতিফল, 
সবৃদাগামিমার্গ, সকৃদীগাশিফল, অনীগীমিমার্গ, অনীগীমিফল, অর্বমার্গ ও অঙবফল £ লাভ করে” 
উপাসকদিগকে এববিধ নানা উপদেশ দি শান্তা বলিলেন, "তোমর! ঈদৃশ শরণ পরিত্যাগ করিয়া অতি- 

নির্বাদ্দিতার পরিচয় দিয়াছ।"" 
(বৃদ্ধানুস্থৃতি প্রন্থতি কর্টস্থান হইতে শ্রোতাপতিনার্খ শ্রন্থতি লা করা যাইতে পারে, ইহা! নিযলিশিত 

শাহ্রবচনাদি হারা হুম্প্টরূপে বুঝাইতে হইবে ৫ ভিক্ষুগণ। অগতে একটাযাত ধর্ধ আছে, যাহার অন্থঠান ও 
সম্প্রমারণ গ্বারা মানুষ একাহ্ নির্কেদ, & বৈরাগ্য, শাস্তি, অভিজ্ঞা, সম্মুদ্ধি ও নিববাণ প্রাপ্ত হইতে পারে । সেই 
একমাত্র ধন্ম কি? তাহা বুগ্ধানতম্থৃতি” ইত্যাদি ।) 

তগবান্ লানা প্রকারে উপানকদিগকে এই সসপ্ত উপদেশ দিলা বলিলেন, *উপাসকগশ, পূর্কালেও লোকে 



২ এক নিপাঠ। 
এপস সিসি স্পা সাপ কা াস  সপাি্ক 

অনন্তর ভগবান্ তাহীদিগের উপদেশীর্ঘেমনঃশিলালমাধীন তকণসিংহনিশাদসদৃশ কিংবা বর্ধাকালীন মেধগঙ্জন 
সদৃশ গুকগৃন্তীর অথচ অস্টাঙ্গপরি শুদ্ধ* এবং কমনীয় ত্রন্ষত্বরে নানা বৈচিত্বিস্ৃষিত মধুর ধর্দনকথা আরম্ভ করিলেন, 
-বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশ গঙ্গ। মর্ত্যে অবতরণ করিতেছে, কিংবা! বাক্যচ্ছলে রত্বদাম শ্রথিত হঈতেছে। 

ধন্মোপদেন শ্রবণে প্রসন্চিত্ত হইয়[ ভীহীও। আনন হছতে উদিত হইলেন এবং দশবুলের 1 চরণবন্দনপুর্্নক 

অপরাপর শরণ পরিহার করিয়া! তীহারই শরণ লইনেন। তর্দবধি ভীহারা প্রতিদিন গন্ধমান্যাদি লইয়। 
অনাখপিগুদের সহিত বিহারে যাইতেন, ধর্মকথা শুনিতেন, দান করিতেন, শীলসমূহ £ পালন করিতেন এবং 
উপোদথদিবসে যথাশান্্র সংযশী হইয়। থাকিতেন 81 

ইহার পর শান্তা শ্রাবস্তী ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে গমন করিলেন, এবং তিনি প্রস্থান করিঝামাত্র এ পঞ্চশত 
ব্যক্তি বৌদ্ধখরণ পরিত্যাগপুব্বক স্ব স্ব পুবব্শরণ প্রতিগ্রহণ করিলেন , কাঁজেই ভাহারা পুবের যাহা ছিলেন, 
আবার তাহাই হইলেন । 

এদিকে ভগবান্ রাঁজগৃহে সাত আট মাস অবস্থিত কিয়া জেতবনে প্রত্যাগমন করিলেন । তখুন অনাঁধপিগুদ 
পুনব্বার সেই পঞ্চশত বন্ধুহ শান্তার নিকট উপনীত হইয়া গন্ধাদি খ্বারা ভাহার অর্চনা পৃব্বক একান্তে 
উপবেশন করিলেন । ভাহার বন্ুগণও শ্রান্তার চন্পণ বদন! করিক্স| পুব্বের মত আসনে উপবিষ্ট হইলেন । 
অতঃপর ইহার! ফিরূপে তথাগতের ভিক্ষাচধ্যার সময় বৌদ্ধশরণ পরিহার করিয়াছেন এবং অন্যান্য শরণের 
আঁএয় লইয়! পূর্ববাব্থ! প্রাপ্ত হইয়/ছেন, অনাথপিশুদ গেই বৃত্ব/ণ্ত আনুপুব্বিক নিবেদন করিলেন | 

তচ্ছবণে ভগবান্ মধুর্বরে জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি হে উপাসকগণ, | তোমরা ত্রিশ্রণশা গরিহাঁর 
করিয়া শরণান্তর গ্রহণ করিয়াছ, এ কথা সত্য কি?' ভগ্ধান্ যখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাদা করিলেন, তখন 

উহার মুধপন্ বিনিঃলত দিব্যগদ্ধে চতুদ্দিক আমৌদিত হইল-_হুইবারই কথা, বারণ মে মুখমণ্ডল হইতে 
কেটিবল্পকাঁল কেবল সত্যই উচ্চারিত হইয়াছে । তাহা রত্বকরও শ্বরপ,__উদঘাটিত হইলে উপদেশ রত্ব লতি 

করিয়! ত্রিলোক বৃতীর্থ হয় 
শ্রেষ্িবন্ধুগণ সত্য গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া! বলিলেন, “হা তদন্ত, $ এ বধা মিথ্যা নহে।” তাহা শুলিথ 

* বিশিষ্ট মধুর বিজ্ঞেয়, শ্রবণীয় অবিসারী, অনর্গল, গশ্তীর ও লিনাদী হইলে স্বর সব্রঙ্গতরন্দর হয়। 
+ দশবল-_ইহা! বুদ্ধের একটা উপাধি । দশবিধ বল যখা, স্থানাশ্বানজ্ঞান, সর্বত্রগামি-প্রতিপদাজ্ঞান, 

অনেকধাতু নানীধাতুজ্ঞান, সদিগের নানাধিশুক্তিকতা-্ঞন বিপাকবিমাত্রতাল্ঞান, ধ্যান, (িমোশ, লনাধি ও 
সমাপত্তির স'রেশ ব্যব্দান-ব্যুখানগ্ঞগন, ইন্টরিয়পরাপরহ বিমাত্রতাজ্ঞান, পুবরনিবাসাহুস্মতিজ্ঞান, দিবাচনষুজ্ীন 
এব" আপবক্ষ্জ্ঞান 1 [শ্থানাস্থান »কি শম্ভবপর, কি অসম্ভব ইহা । মব্বত্রগামিপ্রতিপদাজ্ঞান মতা পর 
কে কোন্ যোনিতে জন্মিবে ইহা জানিবার ক্ষমতা (প্রতিপদ! »মার্গ )। ধাতুস্*পদ্দার্থ। অধিমুক্তিস্প্রবৃতি। 
বিপাক-ফল, পরিণতি । বিমাব্রতা পার্থক্য , এই জ্ঞান দ্বারা ফে প্রাক্তন পন্দ্ষলে কোন্ কাঁযোর 
অধিকারী তাহা বুঝা ঘায়। ব্যবদান-*পরিত্দ্ধত| (কি করিলে ধ্যানাদির বিঘ্ব ঘটে, বা পরিশুদ্ধত| জন্মে বা 
ইচ্ছামত ধ্যান ত্যাগ করিতে পারা যায়, সংক্রেশ ব্যবদান ধ্যান জ্ঞানে তাহা জানিবার শ্রমতা জন্মে )। 
ইস্রিয়পরপরত্ববিনাত্রতা-জ্রান জ্ঞানার্জন সম্বন্ধে কাহার কতদূর সাধ্য ইহা জানিবার মতা | ]- আবার কেহ 
কেহ বলেন গৌভমের শরীরে দশটা হস্টীর বল ছিল বলিক্স! তিনি 'দশবল' আপ্যা গাইয়াছিলেন। 

$£ শীল চরিত্র, চরিআরক্ষার উপান্। গৃহীরা প্রতিদিন পঞ্চখীল এবং উপোদথদিনে অষ্মল রঙ্গ! করিয়া! 
থাকেন। শ্রামণেরগণ দশশীল পালন করেন। প্রাণীতিপাত (শ্রাণিহত্যা ), অদত্তাদান ( চৌর্ঘা ), কাছে 
মিশ্যাচরপ, মৃযাবাদ ও নুয়াশীন এই পঞ্চবিধ পাপ হইতে বিরতি পঞ্চীল। প্রাণাতিপাত, অদতাদান, অব্রক্ষচধ্য, 
স্বধাবাদ, শুরাপান, বিকালভোঙ্গন (অসময়ে আহার), নৃত্যাদিদর্শন ও মালাশন্ধামুলেপন এব" উচ্চাসনে ও 
মহার্থাসনে শয়ন এই অইধিধ পাপ হইতে বিরতি অষ্টমীল। দরশীল লিলে এই আটটা ও অর্থাদান (রৃোপ্যাদি 
গ্রহণ) বুক্ষিভে হইবে ॥ এন্ালে নৃাদি দর্শন (বিহপদর্শন ) ও মাল্াগন্ষহুলেপন পৃঘক বলিয়? ধরা হয়। 

€ 'িগোসধ বলিলে উপবাস বুঝায়. কিন্ত হিনুরা! যেমন উপবাসকালে অনাহারে থাকেন, বৌঁচ্ছের! 
সেক্পপ ধাকেন না, তাহারা কেবল মণষমী ও বিষ বিরত হইয়! চলেন । মাসের চারি দিন- পুর্শিগা, কৃষ্ণা 

আঅইমৌ, অমাবস্ত্া ও শুত্বা অমৌ--উপৌমখের অন্য নিপধিষ্ট বআঙ্ছে॥ উপসোগ দ্ধসে উপাপকেরা। পরিস্ক 
শুক্নবন্থ পরিধান করিয়া বিহারে সমবেত হন এব" কোন ভিন্ষুর সনু প্রতিজ্ঞা করেন যে সে দিন খাঁারা 
অষ্টশীব রঙ্গ! করিয়া! ঢলিবেন | উপবাস শন্দেরও প্রকৃতিগত অর্থ 'ভগবাণনয় সমীপে লংযদী হইয়া! বাস)" 

% শৃহী বৌদ্ছেয়া উপাসক লাঙে স্থিহিত । 
*. বুদ্ধ ধু ওক? ইহার শামাস্র তির বারহহযা । 
$ বৌদ্ধদিগের সধ্য অর্থং প্রতি পু্গনীক ভিক্ুদিগকে সন্দোধন কহিতা কিছু বলিধার সময় এই পদ 

বারশত হটত। উততা ভারা শ গর শল্দর তুলার্ধবাচক | 
ক 



১-_-অপগ্রক জাঁতক ৫ 
স্পস্ট পিসিশি সিসি সিসি পাশিসটিস্িসপিসিশি নিলা 

গেলেই সুবিধা » এই নির্বোধ : বণিকের গাড়ীর চাঁকাঁ্ অসমান পথ সমান হইবে » ইহার 
বলদগুলি পাকা! ঘাস খাইয়া থাইবে, কিনব এ সকল ঘাসেব কাণ্ড হইতে যে কচি পাত! বাহিব 
হইবে, আমার বলদগুলি তাহাই খাইবে , আমরা আহাবের জন্যও টাট্কা ফলমূল পাইব , 
কোথাও জলের অভাব হইলে, ইহারা যে সকল কুপ খনন করিয়া! যাইবে, আমর! তাহাদের জল 
ব্যবহার করিতে পারিব , অধিকন্ত লোৌকেব সহিত দব্দন্তর করিয়া আমাকে জাঁলাঁতিন হইতে 
হইবে না, এ বাক্তি যে দ্রব্যের যে মুলা স্থির করিয়! যাইবে, আমি তাহাতেই ক্রয় বিক্রয় 
করিব। 

অনন্তর সেই নির্কোধ বণিক্ পাচ শ গাড়ী বোঝাই করিয়া! যাত্র। করিল এব* কয়েক 
দিন পরে লোকালয় ছাড়িয়া এক কান্তারের নিকট উপস্থিত হইল। * এই কান্তার অতি 
ভীষণ স্থান। ইহা অতিক্রম করিবার সময় বাট যোজরনের মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র জল পাওয়! 
যাইত না, অপিচ, এখানে যক্ষেরা 1 বাম করিত | বণিকের অনুচরের! ইহাতে প্রবেশ করিবার 
পূর্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাও জলপূর্ণ করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইল। কিন্তু তাহার! যখন 
কান্তারের মধাভাগে পৌছিল, তখন যন্দরাজ ভাবিল, “এই নির্বোধ বণিকৃকে বুঝাইতে হইবে 
যে জল বৃহিয়া লইয়া যাঁওয়! অনাবশ্ক ৷ তাহ! হইলে এ সমস্ত জল ফেলিয়৷ দিবে এব* যখন 
মানুষ গরু সকলেই পিপাসায় কাতব হইয়। পড়িবে, তখন আমর! অনায়াসে এই সকল লোকেন্প 
প্রগনাশ কবিয়া মনের সাধে মা*স খাইব 1, 

এই ছুরভিদকি করিয়া যক্ষরাল মান্ধাবলে এক মনোহব শকট শ্যহি করিল। দুইটা 
তুঘারধবল ষণ্ড উহা! টানিতেছে , যক্ষরাঁজ বিভবশালী পুরষের বেশে উহাতে উপবেশন করিয়া 
আছে । তাহার মস্তক নীল ও শ্বেত পদের মালায় মণ্ডিত্ত , কেশ ও বন্ত্র অলসিক্ত » শকটের 
চক্র কর্দমাক্জ। অগ্রে ও পশ্চাতে দশ বার জন যশ্ক অনুচববেশে বার্শুক, তীর, অসি, চশ্ম, 
প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়! চলিয়াছে , তাহাঁদেরও কেশ ও বস্ত্র আদ্র? মন্তকে নীলোংপল ও শ্বেত 
পন্মগুচ্ছ, মুখে মুণালখণ্ড, চরণে কর্দম | 

সার্থবাহদিগের মধ্যে এই প্রথা আছে যে, চলিবার নয় যখন সন্পুথ দিক্ হইতে বাযু 
বহিতে থাকে, তখন দলপতি ধুলা এড়াইবার জন্য সর্বাগ্রে অবস্থিতি করেন, আর যখন পশ্চাৎ 
হইতে বাযু চলে, তখন তিনি সকলের পশ্চাতে থাকেন । যে সময়ের কণা হইতেছে, তখন 
বাধু সন্দুখদিক, হইতে বহিতেছিল | ন্থৃতরা* সেই নির্ধোধ বণিক, দলের অগ্রে আগর 
যাইতেছিল। তাহার নিকবর্তা হইয়া যস্ত্রাজ নিজের শকটধানি এক গপার্খে সরাইয়া লইল 
এব* অতি মধুরভাবে সপ্তাধণ করিয়া নিজ্ঞাসিল, পমহাশয় কোথা! হইতে আসিতোছন ?” 
বণিক্ও যক্গরাদের শকটধানিকে পথ দিবার জত নিজের শকট এক পার্খে সরাইযা হাধিণ 
এব কহিল, “মহাশয়, আমর! বারাণসী হইতে আমিতেছি । আপনার এস্তকে ও হস্তে পল 
দেখিতেছি , আপনার অনুচবের! খুণাল চর্কাণ করিণতছেন আপনাদের বন্দ ভতসিক্, শকট 
কর্দমীক। পথে বু হইফ্াছে কি এব আপনি আসিবার সময় পপ্রবলশোভতিত জলাশয় 
দেখিতে পাইয়াছেন কি?+ 

যক্ষরা উত্তর করিল, প্লেন কি, মহাশয় 1” এ যে কিছ়চ্দুরে পীল্তকুলালি দেপিতি 
পাইতেছেন, এ গ্থান হইতে সমন্ত বান কেধল ভল। ওখান সর্বদাই হুথি হইটালছে » 

*. মাল পতল পক্রধধ কাবু য়ে উতগ আছ চৌরিক স্ব আহ দেখাল জাই জি ৯ 

বাদফাধুর দর্থ ৎ দেখাণল ্িহ্যাত্বাফিহ উ্পূতব আপা নিজাহাকাম র অর্থ ৎ দেখান জল নই 
কবঠাক সায় আখাৎ হেখপন হক্ষে ইক্ষু পাশপত মাপাসরশাত ছিপ আমল ক সার কু ₹ তে শ 

গদি হ। বাণক খেক্কান্ু বুল বুশ করিত ক ১1 নিক শ্ক্দঘদহহ ॥ 
₹. হক্ষরা বৌচ্ছসনহতা রক্সন্থাবীত আবী ও আগমহী গা | 



$ এক নিপাঠ। 
পিসির সপসিপসিপিশিিশাসিসপসপিসপিশ 

লইয়। অবিরুদ্ধ পথে চলিয়াছিলেন ভীহারা সেই কান্তারেই ্বত্তিশজম হইয়াছিলেন। 

শীন্তা তুষ্ণীতাঁৰ অবলম্বন করিলে গৃহপতি অনাধপিগদ আমন হইতে ডখিত হইলেন এব" ভগবানকে 
প্রণিপাতপুব্বক তীহার গুণগান করিতে করিতে অগ্ললিপুট দ্বারা ললাট স্পশ করিয়া বলিলেন "প্রভু এই 
উপাসকগণ যে ইহজন্মে উত্তমশরণ পরিহার করিয্া ভ্রযনে পতিত হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি কিন্ত 
অতীতকাঁলে যঙ্গসেবিত ক্ষান্তারে তাঁফিকদিগের বিনাশ এব সত্যপথাবলদ্বীদিগের দ্ধিলাভের কখা আমাদের 
জানের অগোঁচ । সেবৃত্তান্ত কেবল আপনারই জানা আছে। এখন দয়া করিয়া আমাদিগের প্রবোধের জন্য 

দেই কথ! বসুন --আঁকাশে পুর্ণচন্্র উদিত হইলে যেমন অন্ধকার বিদুরিত হয় সেই অতীত কাহিনী শুনিয়া 
আমাদের অবিদ্যাও তদ্বপ দৃর্রীভূত হইবে । 

ইহা শুনিয়। ভগবান্ কহিলেন “আঁমি জগতের স*শয়নিরাকরণার্থই কোটিকল্পকাঁল দানাদি দশপারমিতার * 
অনুষ্ঠান দ্বারা সর্থন্ঞতব লাভ করিকছি। অতএব লৌকে যেমল সাবধান হইয়া সুবর্ণনীলিকায় মি হবম। + পুর্ণ 
করে তোমরাও সেইরূপ এই কথা কণুবুহারে স্থান দাও ।” 

এইবপে শ্রেষ্ঠর শ্রবণাকাজ্কা জন্মায়! শান্তা নেই ভাবান্তর-গ্রতিচ্ছন্ন 4 অর্তীত কথ! প্রকট কৰ্রিলেন_ 

হিমগর্ভ আকাশতল হইতে যেন পুর্ণচন্্র প্রকাশিত হইল |] 

পুরাকালে বারাণ্ী নগরে ব্রহ্গদন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। হার সময়ে বৌধিগন্ত 
কোঁন ব্ণিকেব গৃহে জন্মগ্রহণ কবেন। বোধিসত্ব বড হইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাঁহার পাচ শ গরুর গাড়ী ছিল। তিনি এই সফল গাড়ীতে মাল বোঝাই কবিয্না কখনও 
পৃ্বদেশে, কখনও পশ্চিম দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তথন বাঁরাণসীতে আবও একজন 
তক্ষণবয়ন্ক বণিক্ বাঁ করিত । এই ব্যক্তির বুদ্ধি অতি স্থল ছিল, মে কোন্ অবস্থায় কিন্ধপ 

উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহ জানিত না । & 
একবার বোঁধিসত্ব অনেক মুল্যবান্ দ্রব্যে গাডী বোঝাই কবিয়। বিক্রয়ের জন্য কেন 

দূরদেশে যাইবার জঙ্কল্ন করিয়াছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, এ নিব্বোধ বণিকৃও পাঁচ শ 
গাড়ী লইয়া ঠিক সেই দেশেই যাইবার আয়োজন কবিতেছে ! তখন বোঁধিসত্ব বিবেচনা 
করিলেন, “আমাদের দুইজনের এক হাজার গাড়ী এক সঙ্গে এক পথে যাত্রা করিলে নানা 
অসুবিধা ঘটবে। এতগুলি ঝোঝাই গাভীর চাঁকা! লাগিক্স। বাস্তা চুরমার ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! 
যাইবে, এক হাঁজাব লোক ও ছুই হাজার বলদের খাদা ও পানীক্ক সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইবে। 
অতএব, এক জন অগ্রে এব* অপব জন কিছু দিন পবে যাত্রা! করিলে, ভাল হয়।» মনে মনে 
এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি সেই নির্বোধ বণিকৃকে ভাঁকাইলেন এব* সমস্ত বুঝাইয়! দিয়া 
বলিলেন, খন আমাদের এক সঙ্গে যাওয়৷ উচিত নহে, তখন ভাবিয়া দেখ, তুমি আগ্রে যাইবে, 
কি পশ্চাতে যাইবে 1” মে মনে করিল “অগ্রে যাওয়াই ভাল, কারণ, বাস্তা এখনও ভাঙ্গিয়! 
চূবিয়া যায় নাই। কাজেই গাড়ী চালাইবার সুবিধা হইবে , বলদগুলিও বাছিয়া বাছিয়া ভাল 
থাদ খাইতে পাবিবে, আমাদের আহাবের জন্য উৎক্ষ্ট ফলমুলাদিব অভাব হইবে না, স্নান ও 
পানেব জন্য নিশ্বিল জল পীওয়! যাইবে এব* আমি ইচ্ছামত মুল্যে ক্রয় বিক্রুয় করিতে পারিব 7 
ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, “মহাশয়, আমিই অশ্রে যাইব | 

বোধিসত্ব বলিলেন, “বেশ কথা, তুমিই প্রথমে বওনা হও |” তিনি ভাবিলেন, ণশেষে 

7» দশ পীরমিতা যথা দান শীল লৈশ্রপ্য প্রজ্ঞা বীধ্য শান্তি সতা অবিষ্ঠান দৈত্রী ভগ 
নৈক্ষম্য-সশসারত্যাগ অধিষ্ঠান-্দৃড় স্বল্প ভপেক্ষা বাহাবস্ততে অনাস্থা) । 

1 মিহবসার যে উপযোগিতা কি এব* লোকে কিজনা যে ইহা এত যত্ুস্হকারে রক্ষা করিত তাহা 
বুবা কঠিন । ৩বে উপমাটার ফলিতার্থ এই ষে তোমরা অবহিতচিত্তে অবধ কর। 

£ যাহা জীবের জন্মান্তর শ্রহণ দ্বার! প্রতিচ্ছন্ন অর্থাৎ অগোঁচন্রীভুত হহক্নাছে । 
মলে অন্ুগায়কুলল এহ পদ আছে। 
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উচ্চৈংস্বরে বলিলেন, প্দূর হ পাপিষ্ঠ । আমর! বণিক, আমরা শ্বচঙ্ষে জলাশয় দেখিতে না 
পাইলে কখনও সঞ্চিত জল ফেলিয়! দিই ন!; যখন অন্ত জল পাঁইবার উপায় দেখিব, তখন 
নিজের বুদ্ধিতেই বোঝা! কমাইবাঁর জগ্ত গাড়ীর জল ঢালিয়৷ ফেলিব, তোর কাছে পরামর্শ লইতে 
যাইৰ না 72, 

উদ্দেশ ব্যর্থ হইল দেখিয়া ষক্ষরাজ কির অগ্রসর হইল এবং যখন বোধিসত্বের দৃষ্টিপথ 
অতিক্রম করিল, তথন যক্ষপুরে ফিরিয়া গেল । তখন বোধিসত্বের অনুচরেরা বলিতে লাগিল, 

“মহাশয়, এ লোকটা! না বলিল, অদূরে যে লীলবন দেখা যাইতেছে, ওখানে সর্বদা বৃ 
হইতেছে? দেখিলাম, উহার ও উহার সহচরদিগের সাথায় পন্সের মালা, হাতে পদ্দের 
তোড়া, উহাদের চুল ও কাপড় ভিজা ঃ উহার! মৃণাল খাইতে খাইতে যাইতেছে । এ অঞ্চলে 
যখন এত জুল পাওয়া যায়, তখন বৃথা জল বহন বব্বিয়! কষ্ট পাই কেন? অনুমতি দিন ত 
এখনই সমন্ত জল ঢালিয়া ফেলিয়া বোঝা হাল্কা করিনা লই 1” 

তখন বোধিনন্ব গাড়ীগুলি থামাইন্া দলের সমস্ত লোক একস্থানে নমবেত করিলেন এবং 

লিজ্ঞাসিলেন, “এই মকুহুমিতে জলাশয় আছে এ কথা তোমরা পূর্বে কখনও শুনিপ্নাছ কি?” 
তাহারা বলিল, “না মহাশয়, এখানে জলাশয় নাই এবং সেই জন্ত ইহার নান নিরুদক কাস্তার”। 

উহারা বলিল, আমাদের সন্গুথে যে নীলবন দেখা যাইতেছে, ওখানে বৃষ্টি 
হইতেছে । আচ্ছা, বল ত, বৃষ্ট হইলে কত দূত্র হইতে জলো হাওয়া টের পাওয়া! যার?” 
“এক যোনন দূরে বৃষ্টি হইলেও ঠও1 বাতাস গায় লাগে ।” ণতোনরা ঠাও| বাতাস 
পাইয়াছ কি?” না মহাশয়, ঠা বাতাস পাই নাই ।” প্যে মেঘে বৃষ্টি হয়, তাহার অগ্রভাণ 
কত দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়?” “এক বোন দুর হইতে ।” “আচ্ছা, তোমরা কেহ 
আছ মেখের লেশমাত্র দেখিতে পাইয়াছ কি 1” পনা, মহাশয় ।” “কত দূত হইতে বিদ্যুতের 
আভা দেখিতে পাওয়া যায় বলিতে পার কি? “চার পাচ যোগন দূর হইতে 1” পতোনন্রা 
কেহ আল বিছ্বাৎ দেখিতে পাইগাছ কি ৮৮ “না, নহাশয় [” প্রত দুর হইতে মেঘগঙ্ছন 
গুলিতে পাওয়া যায়?” প্ছুই এক যোজন দূর হইতে” তোমরা কেহ আল মেঘগর্ন 
শুনিয়াছ কি?” “না, মহাশয় ।” 

"এখন তোমাদিগকে গ্রন্কত্র কথা বলিতেছি ॥ যে সকল ব্যক্তি আমাদিগকে জল ফেলিয়া 
দিতে পরানর্শ দিল, তাহার! নাহূষ নহে, যক্ষ 1 ভাহাদের অভিমন্ধি এই ফে, জল ফেলিয়! 
দিলে আমরা ব্াস্ত হইহা পড়িব $ তখন তাহারা অনায়াসে আমাদিগকে নিহত করিষ়া পেট 
পুরা মাংস খাইবে। আবার আশা হইতেছে, আমাদের অগ্রে যে ফুবক বরিকু আসিয়াছিল, 
সে উপাদুকুশল নয় বণিহা যক্ষদিখের কথাহ ভুলিহা অল ফেলিয়া দিহাছে এবং আঅহ্চরশিগেন 
সহিত বিনই হইয়াছে । সম্ভবতঃ আনই 'দামরা তাহার লেই মালবোকাই পাচ শখাড়ী দেশিতে 
পাইব। তোমহা যত হখ পার, অগ্রসর হইতে খাক ॥ সাবান, কিকুমাত লও দেল ফেলা 
না হয়।” 

তখন সকলে দ্রুতবেশে চলিতে লাগিল এব যেখানে নিরোধ বরিফেহ গ্রাড়ীতলি পড়িয়া 
ছিল সেইখানে উপনীত হইল 1 বোধিস্ তখাছ বিশ্রান করিবার পক্ষ কিয়া অহগহতিপকে 
বলদ গুলে খুলিহা হিতে, শাড়ী ওলি মগুলাকারে সাছাইযা বাবাই প্রহ্থত কহিতত একা শস্ধ সি 
আাফধাহের বাবস্থা করিতে বজিলেন ॥ কিং্শেহ মাধা হ্রন্ত ও পো সকলেরই মোদন 
শেদে হইল, বোস হলদাওত স্বক্কাধাতমধোে হাশিয়া সতচযহিগাকে হাহাছেহ তাহসান দিতিযা 
পাকিতে বণিংলেন এষা জলের অক্ছেক অল বাছা বাছা লোক লইয়া তিহবাহি হন্যে পাঙাহা হিতে 
দিলেন ॥ এইন্পে সমন্ত্র রাহি বটিম়া শেল | 

শ্রশৃত হটল বোশিসস্ক হাহা হাহা করা, আাহাহ বাধা রিলেন ও সলসতিতিকে 



৬ এক নিপাঠ 
সপ পপি কাপ পপি জনি শিশপিসিি 

তড়াগাদি জলপূর্ণ রহিয়াছে, পথের ছ্ই+ পার্খে পদ্মপরিশোভিত শত শত সরোব্ব রহিয়াছে। 
এই বলিয়া সে শকটপরিচালকদিগের সহিত আলাপ করিতে কবিতে চলিতে আরন্ত করিল। 

“আপনারা কোথায় যাইবেন?” “আমরা অমুক স্থানে যাইব 1৮ “এ গাডীথানিতে 
কি মাল আছে? "অমুক মাল।” “এই যে, শেষের গাড়ীখানি খুব বোঝাই হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়, উহাতে কি আছে? “উহাতে জল আছে ।, 

"জল আনিয়া ভালই করিয়াছিলেন, কারণ এতন্দণ জলের প্রশ্নোজন ছিল 1 কিন্তু এখন 
আর জল আবশ্যক হইবে না, সম্মুথে প্রচুর জল পাওয়া যাইবে। এখন্ ভাগের জল ফেনিয়া 
দিন, তাহা হইলে বোঝ! কম হইবে , গাড়ী শীপ্র শীত চলিতে গারিবে। 

তাহার পর যক্ষরাজজ বলিল, «আপনারা অগ্রসর হউন, আমবাও যাই , কথায় কথায় 
অনেক সমম গিগ্নাছে দেখিতেছি ৮ অনন্তর নে কিয়দদুর অগ্রঘব হইল এব* যেমন দেখিল, 
বণিকের দল দৃ্টিপথের বহিস্ূর্তি হইয়াছে, অমনি যক্দপুরে ফিরিয়া গেল। 

এদিকে নির্বোধ বণিক, যন্গঝাজের পরাদর্শমত জলভীগ্ুগুলি ভাঙগিয়া ফেলিল, পানের 
জন্য গণ্ুষমাত্র জল বাখিল না! এইক্সপে বোঝা কমাইয়া সে পুনর্ধ্বার পথ চলিতে আন্ত 
করিল কিন্ত বহুদুৰ অগ্রসর হইয়াও কুত্রাপি জলের লেশমাত্র দেখিতে পাইল না। ক্রমে 
সকলে পিগাসায কাতর হই! পড়িল । অবশেষে হ্্যান্তের পর গাড়ী থামাইয়। তাহারা বলদ গুলি 
খুলিয়া লইল, তাহাদিগকে দড়ি দিয়। চাঁকার সহিত বান্ধিযা ও গাভীগুলি চারিদিকে সাজাইয়! 
সন্ধাবাধ প্রস্তুত করিল এব* নিজেরা তাহাব মধ্যভাগে রহিল। কিন্তু মনুষ্য ও পশু কাহাবও 
ভাগ্যে বিশ্রামস্খ ঘটিল না। বলদগুলি জল খাইতে পাইল না, মনুষ্যেরাও অলাভাবে ভাত 
ববীধিতে পারিল না, সকলেই ক্ষুধায় ও পিপাদায় অবদন্ন হইয়া ভৃতলে আশ্রয় লইল। 

ইহারি পর অন্ধকার হইল, যক্ষেরা নগব হইতে বাহির হইয়া মানুষ গরু সমস্ত মাবিয়া 
ফেলিল এব* তাহাদের মাণ্ন খাইয়া চলিয়া গেল। এইরূপে সেই বণিকের বুদ্ধির দোষে 
তাঁহার দলেব সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইল, তাহাদের ধক্কালগুলি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়া 
থাকিল। কিন্তু তাঁহাদের শকট বা শকটস্থ দ্রব্য যেমন ছি কেহই মে 
গুলিতে হাত দিল ন। 

বোধিগত্ব নির্বোধ বণিকের প্রায় দেড়মাস পরে নিলেব পাঁচ শ গাড়ী লইয়া! বারাণসী 
হইতে যাত্রা কবিলেন এব” ধথানময়ে সেই কান্তাবেব নিকট শিক্া। পৌছিলেন। তিনিও 
এখানে প্রকাঁও প্রকাণ্ড ভাগ পুর্ণ করিয়া প্রচুর জল তুলিয়া লইলেন এব* ভেবী বাঙগাইয়! 
অন্ঠরদিগকে নিপের শিবিরে আহ্বানপুব্বক বলিলেন, এখন আমাদিগকে যে কান্তাবের 

ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, তাহাব কোথাও জল পাওয়া যাঁয় না» তাহার মধো নাকি অনেক 
বিষবৃক্ষও আছে । অতএব তোমরা কেহই আমাৰ অন্মতি বিন! অগ্রলিমাঞ্র জল ব্যবহার 

করিও ন', আমাকে জিজ্ঞাস না করিয়া কোন অজানা পাতা, ফুল বা ফলও মুখে দিও না।৮ 

অনুচর্দিগকে এইরূপে সাব্ধান করিয়া! বোধিনব এই কাস্তারের ভিতর প্রবেশ করিলেন | 

তিনি যখন উহার মধ্যতাগে উপস্থিত হইলেন, তখন যক্ষরাজ পূর্ব বেশভূষা বিষ! তাহার 
সমীপবন্তী হইল! বোঁধিসত্ব তাহাকে দেখিয়াই বুঝলেন, এ মনুষ্য নহে, যক্ষ | তিনি 
ভাবিলেন, এই নিরুদূক মরুদেশে নল কোথ! হইতে আসিবে? এ ব্যক্তির চক্ষু এত বক্তবর্ণ 
এব" মুন্তি এত উগ্র কেন? কেনই বা ভূমিতে ইহার ছায়। পড়ে নাই ?* নির্বোধ বণিক 
বেচারি নিশ্চয় ইহার কথাক্স ভুলিয়া জল ফেলিয়া দিয়াছে এব* অন্ুচরগণসহ যক্ষদিগেব উপরস্থ 
হইয়াছে ৷ ছুরাত্মা ষক্ষ জানে না, আমি কেমন বুদ্ধিমান্ ও উপায়কুশল | অনন্তর তিনি 

* লোকের বিশ্াম ছিল যে অপদ্বেভারা স্থলশরীরহান বলিয়! তাহাদের ছারা পড়ে ন1। 
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[শান্তা আবস্ত্রী নগরে অবস্থানকালে জনৈক হীনবীর্ধ্য 1 ভিক্ুকে উপলক্ন্য করিয়! এই কথা বলিয়াছিলেন। 
শুন! যাঁর তথাগত যখন শ্রাবন্তী নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ধর্দদেশন শ্রবণ করিয়! তত্রত্য 

এক কুলপুত্রের $ প্রতীতি জগ্মে যে, কানাই ছুঃখের পিদান। অতএব ভিনি প্রব্ঙ্া 5 গ্রহণ করিলেন, 
অভিসম্পবা-লাহার্ পঞ্চবর্ণকাল জেতবনে অবস্থিতি করিয়া অব্রান্ত পরিশ্রমে সাতৃকাদয় | আয়ত্ত করিলেন, 
কি কি উপায়ে বিদর্শনা! লাভ করা যায় তাহ! শুনিলেন এবং শান্তার নিকট ইচ্ছানুরূপ কর্শস্থান শু শরহপ করিয়! 

অরণ্যে প্রস্থানপুর্কাক বর্ধীকাল অতিবাহিত করিলেন ! কিন্ত সেখানে তিন যাস পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও, 
ধ্যানফল দুরে খাকুক, তিনি তাহার আভাস বঝ| লব্ঘশমাত্রও লাভ করিতে পারিলেন না । তখন ভিনি ভাবি 
লাগিলেন, "শান্ত চতুর্বিধ সনুষ্যের $ কথ! বলিয়াছেন , আমি বোধ হয় তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম 1 সম্ভবতঃ 
এছন্মে আমার ভাগ্যে মা্শপ্রাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তি ঘটগ উঠিবে না। অতএব অরণ্যে বান করিয়া! কি লাভ? 
আমি শান্তার নিকট ফিরিয়া যাই ; তাহার অলৌকিক তেজোবিশিষ্ট বুদ্ধদেহ অবলোকন করিয়! নয়ন সার্থক 
হইবে ; সধুর ধর্দ্বকণ। শুনিরা কর্ণ তৃপ্ত হইবে 1” এই সঙ্কল করির! উক্ত ভিক্ষু জ্োতধনে প্রতিগমন ফরিলেন। 

একদিন তীহার বন্ধুবাদ্ধবগণ বলিলেন, “ভাই, তুমি ন! শান্তার নিকট হইতে কর্ধস্থান লইয়া শ্রম 

আচরণ করিবার লিশিত্ত বলে গ্রিয়াছিলে? কিন্ত এখন দেখিতেছি বিহারে ফিরিয়া ভিক্কুদিগের সহিত হুখে 

স্বচ্ছন্দ বাস করিতেছ । তুমি কি প্রত্রঙ্ঞার চরন লক্ষ্য অর্থত্ব ফল লাভ করিয়াছ?” ভিনি উত্তর করিলেন, 
"ভ্রাতৃগণ, আমি মার্গ ও ফল কিছুই লাভ করিতে পারি নাই । আমি দেখিলান আমার ভাগ্যে সিগ্ষিলাত 
ঘটিবে না। সেইজন্য নিরুদাস হইয়! ফিনিয়া আসিরাছি 1” “তুমি যখন দৃঢবীর্ধা শান্তার শাসনে প্রররজ্গা 

গ্রহণ করিয়াছ, তখন নিরুদ্যন হইয়া ভাল কর নাই । চল, তোনার শান্তার নিকট লইয়া যাই ।* ইহ! বলিয়া 
ভাহার! এ নিক্ৎসাহ ভিহ্কুকে শান্তার নিকট লইয়া গেলেন। 

ক বঠপখ--বালুকানার্শ । 
+ মূলে “ওস্নট্ঠবিরিগম' (অব্নুষ্ট বীযা) এই পদ আছে। অবহৃইবীধা অর্থাৎ ধে ধ্যানাদি ধর্দামষ্ঠানে নিকৎসাহ। 

এ দুশ্বদ্ধে উৎসাহশীল পুরুষের! 'বীর্ধাবান্*, “দৃচবীর্ঘ্য” ইত্যাদি বিশেষণে কীরতিত। বীর্যয হিন্দুশাছেও ওরশ্বর্যা বিশেব। 
$ কুলপুত্র- সন্বশজাত পুত্র, ভদ্রলোকের ছেলে । 
ও পরঙ্যা সন্গযাস, ভিক্কুবন্দ । প্ররজা গ্রহণের পক্ষে এ্শশ্থ বয়স্ ১৫ বংসর ; তবে বাল্রকেরা 1” বংনয 

বসেও (অর্থাৎ ষখন তাহাদের কাক তাঁড়াইবার সামর্থ্য জন্মে) প্রত্রজা/ লইয়া! ধাকে ॥ অনম্থর ভিক্ষুদিগের 
মধো এন আচার্যের ও একজন উপাধ্যাপ্সের আশ্রয় লইয়া নবীন ডিহুকে বর্শা ও তহিপদিই ক্রিয়াকলাপ 
অ্যাস করিতে হর, নচেৎ তিনি উপসম্পদা অর্থাত পূর্ণদীক্ষা লা করিতে পারেন না। উপসম্পগা-শ্রাতির 
পক্ষে সর্দধাপেক্ষা নুন বরদ্ বিশ বংলর ! প্রত্রঙ্গা! গ্রহণ ১4 বংপর বনে হইয়াছিল বলিরাই এখানে এই তিক 
পাচ বৎসত্র পরে উপসম্পঙগা পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে ।  উপসম্পর্র হইবার পূর্কো ভিছ্বগণ আনশেহ বা 
'শ্রবপোদ্দেশক"' নামে অভিহিত । তখন ইহার! হিন্দুদিগের ব্রহ্মগারিস্থাশীয় । 

|| লাতৃকাহর়--ভিন্বু-শ্রাতিযোক্ষ ও ভিকুর-প্রাতিঙোক্ষ | 
শু বিদর্শনা বা বিপশ্যনা এ সুল্তদূৃরি | ইহা অহন আপত্তির উপারবিশেষ | বর্ছ্থান শ্ধ্যানের বিষয় । 

বৌগ্ধ তিক্ষুগণ এক একটা বিষন্র অবশঙ্ছন কিক তাহার প্রকৃতি ধ্যান করেন, এবং কমশঃ একাপ্রতা বলে 
তাহার অনিত্যহ, অসাব্হ প্রন্ধতি উপলন্ধ করিয়া পাকে । বিশুদ্ধিদার্ণে চলিশটা কশ্স্থানের উল্লেখ দেপা যা 
ধশ বৃত্ত, দশ অত্ভ, দশ অনুশ্বতি, চারি ব্রহ্ধবিহার, চারি আরুপা, এক সাজা এক ব্যবস্থান । 

ক্ষিতাপ তেজঃ প্রন্থীতি গশবিধ কুৎন্রের বিবরণ যেপুব-জাতাকের (৪৩শ) টিকার তইব্য । শিবের দশবিধ অহা 
(অর্থাৎ যখন ইহ! কুলিগা উঠছে, নীলবব হইয়াছে, কৃমি সহুলে হইছাজে, অভিনাজলীর হইয়াছে ইতাছি ) 
অশ্ুত বর্ধস্থান । তাঙ্িকদিগের সহিত বৌদ্ধবিগের অভত কর্ত্থাৰ চিন্তার সান দেল হায়। 

বৃদ্ধ, ধর, সঙ, পুশ, তশাগণি দশটা বিষয়ের অপ্রস্মতিথ কর্তন কলিগ নিতিটি 1 আআকিপা, সানো ও যায 

ক্থানেহ বিষণ বর্শমান প্রত্থের লক্ষাহীত । প্রশ্থবিহার চইতহ-হধাত লৈহীত কইশা, হহিতা এষা উপোকষা 

(হাহা বসবে অনাঙ্যা) । কাহাহ কি কর্তশ্থান হইবে একা কিরুপে উছ্াহ হান করিতে হইনে তৎসম 
আর্দ্র উপছেশ লওহা আব্তক | 

5. চহুকিখ মহহা-তমশ্বধ পরান (তাহারা এজলে হু এফং পাহহ্ের হপতি হইযে ) ২ ভমোয়ো 
পয়াশে (হাহা এঘছে পতি, কিন্ত পাশে জেযলেকে তাইফে ) ১ গোতিশ্রমী পারছেন ফোক এজন 

হুসুতিমান্, কিন্ত পরশে আযোশিতি লাগ করিবে) জোরতি্টপতিপিয়ারর হায় এজ হাতিয়ার, ও 
পরনের চেষলোক তত কটি ) 1 পবা আনহার পতহিপহ কি পারত শ্রতিপা লাহে ০ পারহিত বহিশর 
[কয আহেতে-প্রতিপশ্র মহ আছইততিপহতহ নয় পরাতে শ্রতিপাহহ আগ 7 আছহিত প্রতি পা হা, 
২০ রত কিক উতকণ 2০৮ বাকী পরস্পর এ) প্র বাদাপাতি কক একখ কুক এ 
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খাওয়াইলেন ; নিজেব যে সকল গাভী জীর্ণ হইয়া গিষ্নাছিল, মেগুলি ত্যাগ কবিয়া নির্বোধ 
বণিকের ভাঁন ভাল গাঁডী বাঁছিয়! লইলেন, নিজেব সঙ্গে যে সমস্ত অন্যূল্য ভ্রব্য ছিল, মেগুনিও 
ফেলিয়া দিয়! তদপেক্ষা মূল্যবান্ দ্রব্য তুলিয়া লইলেন। অতঃপব তিনি গন্তব্য স্থানে গিয়া 
দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূলো পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া স্বদেশে গ্রতিগম্ন করিলেন; তাহার সঙ্গী দিগের 
এক প্রাণীও বিনষ্ট হইল না! 

কাস্তে শীল! বলিলেন, “গৃহপতি, পুর্বে তাঁকিকগণ এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল , কিন্তু সত্যসেবিগণ 
বক্ষদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভপূর্বক নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইক্লাছিলেন এবং সেখান হইতে স্বদেশে 
ফিরিয! গিয়াছিলেন।" 

এইকপে উপস্থিত প্রসঙ্গের সহিত অতীত কণার সন্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া শান্ত! ফ্বসতা শিশাদানারঘ' অভিসন্ুদ্ধ 
ভাব ধারণপুব্বক নিম্নলিখিত গাঁথা! আবৃত্তি করিলেন £-_ 

সভযপথ, যাহা মর্ব্য হুখের, কীরণ, 
কক্ষেন পঙিতজন নদ! প্রদর্শন | 
তাধিকের কাজ কিন্ত এর বিপরীত , 
কুপথে চালায়ে করে লোকের অহিত | 
অতএব বিচীরিয়া বুদ্ধিমান নূর 
সত্যের শরণ লয়, সব্ধছুঃখ হর । ্ 

এবসত্য সম্বন্ধে এবংবিধ উপদেশ দিয়! শান্তা খুনব্লার থলিতে লাগিলেন, “নত্যপখে বিচন্পণ করিলে যে 
কেবল তিব্ধ কুশল সম্পত্তি, ফড়বিধ কামসর্গ এবং ব্রন্লোক সম্পত্তি * লাভ করা যায় তাহা নহে, তৎসঙ্গে 
সঙ্গে অহত্প্রাপ্তি পান্ত ঘটে। পর্গান্তরে অধত্যমার্গ অবলম্বন করিলে চতুবিবিধ অপায় 1 ভোগ করিতে হয় 
এবং গীচকুলে জন্ম £ হইয়া খাকে ।"" অতঃপর শান্ত! যোডশবিধ উপায়ে $ সত্মচতুষ্টগ | ব্যাথা! করিলেন । 
তাহ শুনিয়া সেই পঞ্চশত উপামক শ্রোতাগত্তি ফলে প্রতিষ্ঠাপিত হইলেন 

উক্তরূপে উপদেশ ও শিশাঁদিবার পর শীন্তা অতীত ও বর্তমীন বিষয়ের সাদৃশ্য বুঝাইয়। দিলেন এবং নিয় 

লিখিত সমবধান দ্বারা কথার উপসংহার করিলেন ₹_- 
তখন দ্েবদত্ত শ্য ছিল দেই নির্বোধ সীর্খবাহ এবং তাহার শিষ্যেন্া ছিল সেই সার্থবাছের অগুচরগণ 

পন্গান্তরে তখন বুদ্ধশিষ্োর৷ ছিলেন সেই বুদ্ধিমান্ সার্খবাহেব অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান সার্থবাহ। 

» নৈক্ষগ্য অব্যাপাদ ও অবিহিংস। এই তিনটা কুশলসম্পর্তি। অব্যাপাদ_-দয়া। অবিহিংসা মৈত্রী | 
ইহার যথাক্রমে অলোভ, অক্রোধ ও অমোহ হইতে জাত & কাঁমসর্্-_চতুর্মহারাজিক, যমলোক, ত্রয়স্তিশ 
তুবিত প্রভৃতি ছন্স নর্গ। ব্রঙ্গালোক--ইহ! দ্বিবিধ, র্ূগপ্রক্মলৌক ও অক্গত্রক্ষলোক | রূগত্রক্ষলোক যোল 
অ*শে এবং অরূপ্রক্মলোক চাঁবি অ্শে বিভক্ত । সীধুপুরুষের৷ দেহাত্তে স্ব স্ব কম্মষলে ইহার এক এক অ'শে 
জশ্মশাভ করেন । 

1 নব্বক, তিযাগ যোনি, প্রেতলোক ও অহ্রলোব-_এই চতুব্বিধ অপার । 
£₹. বেশ, নিষাদ রখকার, পুক্ষশ ও চয এই পঞ্চ নীচকঝুল। | ব্ণে_ভোম, যাহারা বাশের ঝুঁডি ইভাদি 

প্রস্তুত করে ॥ রথকার- যাহার! গাড়ি প্রন্তত বরে (হুত্রধর বিশেষ ) , ইহীরাও নীচ জাতি বলিয়! পরিগণিত | 
পুক্ধশ, পু্ষম্ ব! পুক্কস-মন্তাস জাতিবিশেষ | মহাভারতে ইহাদের উল্লেখ দেখা! যায়। 

$ যোড়শবিধ উপায়-_এই উপায়গুলি অভিধর্মুপিউকে ব্যাখ্যাত আছে, কিন্ত ব্যাখাটা এত জটিল যে এ 
পুস্থকে তাহ। সন্নিবেশিত ক্ষবিলে সাধারণ পাঠকের কৌন উপকার হইবে না| 

| মত্যচতুই_ ইহার) আয্যমত্য নামে বশিত। অত্যচতুষ্টয়ের নাম যখ।-_ দুঃখ, দুখ সমুদয়, ছুঃখ নিরোধ, 
ছুঃখশিরোধ মার্গ । ভুঃখসমুদয় অর্থাৎ ছুঃখের কারণ | ছুঃখনিরোধ নার্গ-_যে উপায় অবলম্বন করিলে দুঃখ 

হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় । বৌদ্ধমতে ভাবই ভুংখ, কারণ জন্মগ্রহণ করিলেই ছুঃখ ভোগ বরিতে হয়! ভুঃপের 
কারণ তৃই। অই্টর্জিকমার্গের অহ্সরণ তৃষণদমনের উপায়। অই্টাজিকমা্গ বখা সন্মা দিটুটি, সঙ্গা 
মন্কলো, সন্মা বাঁচা, সন্মা কন্বন্তো, সন্থা আজীবো, সন্ম! বামে! , নম্মা সতি , সন্মা সমাধি | সক্সা সম্যক, 
পৃষ্ঠ দিট্ঠিলদৃষ্টি , আলীবে।- জীবিকা) নির্বাহ , বাযমো _ চেষ্টা, উদ্যোগ , মতি _ন্তি ) 

শব দেবদত্ত গৌতমবুদ্ধের একজন বিখ্যাত প্রতিদ্বন্বী। জাতকের অনেক অংশে ইহার নান দেখা খায়। 
যৌদ্ধের! ইহাকে ছুরাচার ও দাত্তিক বলি ধর্ণন খরিয়াছেন £ ইহার সম্বন্ধে সবিস্র বিবন্বণ পরিশিষ্ট জষ্টবা। 
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করিতে ন! করিতেই সূর্য্য দেরা! দিলেন » সকলে সভয়ে দেখিল, তাহারা নায়কালে যে স্থান 
হইতে যাজা! করিয়াছিল, ঠিক স্ইেস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । তখন প্হায়, সর্বনা* 
হইল, আমাদের সন্দ জল লাই, কাঠ নাই, আদ কি উপায়ে জীবন ধারণ করিব ?”-- 
এইরূপ বিলাপ করিতে করিত তাহাবা বলদখগুলি খুলিয়া! দিল এব* নিতান্ত হতাশ হইপপ। যে 
বাঠার গাঁড়ীব তলে শুইয়া পড়িল 

বোধিসক ভাবালন, “আ!নি নিশ্চেষ্ট হইয়! বলিয়া! থাঁকিলে ইহাদের এক প্রানীরও জীবন 
বশা হইবে না। ভোরের সময় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এববার-ারিদিকে ঘুরিয়! দেখি, কোথাও জল 
পাওয়! যায় কি না)” অনন্তর তিনি ইতস্ততঃ বিচব্রণ কধিতে করিত একন্থামে এবখচ্ছ 
বুশ দেখিতে পাইলেন । ইহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন শর স্থানের নিগ্নে নিশ্চয় লল আছে, 
নচেৎ মরুক্ষে তরে কখনও কুশ জন্কিল্ত পাবিত না । তখন তিনি অসুচরদিগকে কোদাল, দিয় 

এ্রস্থান খনন করিতে বলিলেন। তাহারা খনন বরিতে প্রবৃত্ত হইল, বিস্ত যখন যাট হ1 
নিনেও জল পাওয়া! শেল, না, অপিচ পাঁধাণে কোদল লাশিক। ঠং ঠ" করিয়া উঠিল, ডেখন 
তাহাবা নিভান্ত নিরুদ্যম হইয়া পড়িল। কিন রোৌধিসব "লাশ ছাডিলেন না। তিনি 
কুপনধ্যে অবতখণ ঝনিয্বা পাধাণের উপর কাঁপ পাতিলেন এব* নিলে জল্প্রবাহের শব্দ শুনিতে 
পাইলেন ! তখন তিনি উপহে উঠিগ্া! নিলের বাঁলক ভূৃতাকে* বলিলেন, তুনি নিরুদ)র 
হইলে সকলেই মান্না যাইবে । তুমি স্হদে ভর করিয়া এই বড় হাতুড়িট! 1 জইয়! নীচে 
নাম এব" পাথরে ঘা মার। 

বালক ছৃত্যটা বিলশণ উৎসাহবান্ ছিল। অন্য সকলে উদ্মানহীন হইয়াছে গ্খিয়াও সে 
মিরদ্যম হইল না। সে ছ্িত্রত্তি না করিয়া প্রহর আদেশ পালন করিল» 'সমনি পাষাণ বিশীণ 
হইয়া শেল। তখন অবরুদ্ধ অলনাশি তালপ্রমাণ শ্তভ্তাকারে উর্ধে উদিত হইল এব* সকলে 
মহানন্দ বান করিতে লাগিল । সাঙ্গ যেসকল প্রয়াছনাতিসিক্ত ধুর! প্রন্থতি ছিল, সেইওুলি 
চিরিয়া তাহারা আলানি কাঠের যোগাড় করিয়া লইল এব" ভাত ব্বাছিয়া, থাইল | শেষে 
শরগুলিকে খাওয়াইয়! এব” বুপপার্খে একটা ফালা তুলিয়া তাহারা সন্মার পর অভ 
দেশাভিসুখে যাতা করিল। সেখানে তাহার1 ছিগুণ, চতুখুণ মুল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া শ্বাদশে 
ফির্রিথা গেল এব* আমুশধ হইলে শ্ব স্ব বর্দ্ফলভোগার্ব দেহত্যাণ করিল ।॥ বোধিস্যও 
দানাপি পুণ্য কর্দে জীবন যাপন করিয়া দেহত্যাগাস্তে কর্ান্রূপ ফলাভাশ করিতে গেলেন ॥ 

[ কখণ শেখ হট শি সম কসনুদ্ধ দাক্পসনুদ্ধ শষ ধারণপূর্ণক এই পাপা প ঠকিক্রিলন 

হগম্র কুপ ফরিশগলন অন্ত হপিকতশ 
কাস সাল তপ তে ভি মকস্থাল  প্রচুহ £ হল জজ । 
স্টেপ মে ন জলিল যশ বিতরণ কুমতশা 

চল তে শণু লেপঙগল ক হারা আহাদ যাছ | 

নস পু আরাফ ধা) ফরিলল ॥ পস্পুহ এ জেইহীনযীঘ ভিন তয় মতে নর্থ ২ আশ 
বল কার্রল। 

ঈমহ্ধান 8 খন তর টকা তিক ছিশ বহি লক ইত দে পন্ুহ [নী করিলে সী পারল আখ 
প্ললত ইউ লন করতেছি খন বৃদ্ধাপাহায়া ছিল সর ল হুক তছহ মহুহদ অধ আছ লী জেট সপ] 

পপ শীট স্পাাশিসপিলা শ্পাশিতিশ স্পা তি 

৬. হু চলত প এই শিক ফা প্। 

1 হুশ ছু এইশক্ষ ছু "তু ॥ 
সহ সহ ও তাফত তপপহট চেখে সতী হাপীহ ইয়ার র আদ পা কেশ রত বিলিতিত 

কয বত হত করুইুপজাহ ৫ পারালন । পুমা পুল হরপ হা ঘর হক বালা ছিপ এই হিপ 
বধ শমাযাতুৰ ৪ পিক 61 কী হ 



১০ এক নিপাহ। 

শান্তা জিন্রাসিলেন “ট্লগণ* ভোনর! এই ব্যক্তিকে “ইহা ইচ্ছার বিকন্ছে এখানে আনিল কেন? এ কি বরিচাছে?” ভিক্কুরা বলিলেন “ভদন্ত ইনি এতাদৃশ নির্াণপ্রদ শীসনে প্ররজ্যাখুহণ বরিয়াও অমণধর্ম আচরণ করিবার সময় নিরুদাম হইয়! বিহারে প্রত্যাগমন বরিয়াছেন।” তপন শান্তা ভিল্তা্া করি'লন পবিহেশিকষু তুমি সাই কি ভগ্রোসাহ হহয়াছ ?” ভিন্কু উত্তর করিলন “হ! ভদন্ত। আমি ত্য সতাই ভাগ্নেখ্সীহ হইয়াছি। দেঁকি বগা” কোগার় সদৃশ শাদনে প্ররঙ্যা লইয়! তুমি নিষ্ষীন সন্তষ্ট নিজনবানী ও দৃঢো১ সাহ হইবে না তুমি হীনবীধ্য হইয়া পড়িলে । তুমি ত পূর্বে বিলশণ শীধ্যবান ছিলে । তোমারই বীযাপ্রভাবে একদা মরত্ধান্তারে পঞ্চশত শকটের গো ও মমুষ্যগণ পানীয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল | তবে এখন তোমার এ দশা ঘটিল কেন?” শান্তার এই কথা শুনিবামাত্র উক্ত ভিক্ষু হৃদয়ে আবার উৎসাহের সঞ্চার হহল। শান্তার কথ! শুনিগা ভিক্ষুরা বলিলেন “তদন্ত! এই শ্কষির বর্তমান নিরুৎসাহতাব আমরা! প্রততঙ্গ করিয়াছি কিন্তু পূর্বে কেবল ইহায়ই বাঁধাবন্ল নককাস্তারে খহুষ্যদিগের পানীয়প্রার্থির কথা আমার জানাতী” আপনি সবরজ্ঞ বলিয়া তাহ! কেবল আপনারই পরিজাত আছে। দয়া বিয়া আমাদিগৃণ্ক বেই বৃত্ান্ত বনুন।” বলিতেছি শুন ইহা বলিল ভি্চ্দিগের অবণাকাঙ্ষা উৎপাদনপুর্ধাক ভগবান্ তখন ভাঁবান্তর প্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত কথার প্রকটন কন্িলন ] 

স্পা পিসি পিপি স্পা চি 

স্বাকালে বারাগশীন্গরে ব্রহ্মদত্ত নানে এক রাজ! ছিলেন। তাহাব সময়ে বোধিসন্ব এক বণিকেব গৃহে জন্মগ্রহণ কবেন। বোধিসহ্ বয়ংপরাণ্তিব পর পথশত শকট লইয়া নানা! স্থানে বাণিজ্য করিয়া বেডাইতেন। 
একদা বোধিসন্ব যষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ এক মরবাত্াবে প্রবেশ কবিক্াছিবেন 1 সেখানকাব খানুকা এত স্্ম ছিল ঘে, মুষ্ি মধ্যে রাখিতে চেষ্টা কৰিলে ভাহা আঙ্গুলের ফাক দিয়া পড়িয়া যাইত। সৃর্যোদয়েব পৰ এই বানুকাবাশি প্রজলিত অগ্গারেব ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া! উঠিত। তখন কাঁছার নাধ্য উহাৰ উপর দিয়া যাতায়াত কৰে? এই ভীষণ মবদেশ অতিক্রম করিবাব সময় পথিকেঝ৷ রাত্িকাঁলে পথ চলিত, দিবাভাগে বিশ্রাম করিত। তাহাবা জল, তেল, চাউল ও আলাইবাব কাঠ প্রভৃতি উপকরণ সঙ্গে নইয়া যাইত। যখন সুর্য্োদয় হইত, তখন তাহার! বলদগুলি খুিয়া দিত, গাভীগুলি মণ্লাকাবে রাখিয়া মধ্যভাগে সামিয়ানা খাটাইত এব* সকাল সকাল আহার শেষ কবিয়া ছায়ায় থাকিয়া দিনমান কাটাইত। অনন্তব যখন সুয্যানত হইত তখন তাঁহাব! আবাব শীঘ্র শী আহার * করিয়া ভূতল শীতল হইবামাত্র পথ চলিতে আ'রম্ত কবিত। নাঁবিকেবা যেমন সমুদ্রগমশকালে নক্ষত্র দেখিয়া! দিউনির্ণয় করে, এই মরুভূমি তেও সেইন্সপ পথিক দিগকে নক্ষত্র দেখিয়! পথ নির্ধাবণ কবিতে হইত । তাহাদিগেব সঙ্গে এক এক জন স্থলনিগামক 1থাকিত। উহা নক্ষত্র দেখিয়া গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়া দিত। যোধিস যে দিন উত্ত কান্তারের উনযাট যোজন অতিক্রম কবিয়া গেলেন, সেই দিন মনে করিলেন, আজকার রাত্রিতেই আমরা মরুভূমির বাহিরে গিয়া পৌঁছিব।» ইহা ভাবিয়া তিনি সাযমাশেব পর জল, কাঠ প্রস্ুতি অনেক দ্রব্য অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দিতে বলিলেন এব" এইক্ূপে বোধা কমাইয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। যে গাঁভীখানি সর্বাগ্রে চলিণ, স্থল নিয়ামক তাহাতে আদন গ্রহণ বরিল এব বোশন্ দিকে গাড়ী চালাইতে হইবে নক্ষত্র দেখিয়া বলিয়া দিতে লাগিল | 
শিয়ামকটা দীর্ঘকান হনিদ্র ভোগ কবে নাই । আজ কিয়্দূব চলিবার পব সে নিদ্রা ভিনুত হইয়া পড়িল, কাঁজেই বশদগুসা যখন বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ত কবিল, তখন তাহা লক্ষ্য কবিতে পারিল ন1। গ্াডীগুলি সাবাবাত এইরূপে উপ্টা পথে চপিল। অনপ্তর অনুগোদয়েব্ প্রাকালে নিয়ামকের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে নক্ষত্র দেখিযা পগাড়ী ফিরা,” “গাড়ী ফিরাও, বলিয়। চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্ত সমস্ত গাভী ফিরাইয়া পুন্ধ্ার শ্রেণীবন্ধ মুলে “সায়মাশ" এই শব্দ আছে.। এইরূপ * বলিলে সকালের আহার (৮৫575) বুখাহ 1 নিয়ামক--পথপ্রদর্শকী। স্থলনিয়।মক--29 ৫5 জলনিয়ামক-_১101 



২-_বগ্ন ,পথ-জাঁতিক ১০ 
পাপা 

করিতে না করিতেই হুর্যা দেখা দিলেন *.সবলে সয়ে দেখিল, তাহারা পায়*কালে যে স্থান 
হইতে যাত্রা! করিগাছিল, ঠিক সেইন্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । তখন “হায়, স্কলীশ 
হইল, আসাদের ষঙ্দে জল লাই, কঠি লাই, বাঁ কি উপাঁ্ে ভীবল ধারণ কল্পিব 1 
এইন্ধপ বিলাপ করি'ত করিতে তাহাবা! বলদণুলি খুলিয়া দিল এব নিতান্ত হতাশ হইয়া থে 
বাঠার গাঁভীব তলে শুইয়া পড়িল | 

বোধিসত্ব ভাঁবিলেন, “আমি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়! থাকিলে ইহাদের এক প্রাণীবও ভীবন 
বা! হইবে না। ভোবের সময় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এববাবর্চারিদিকে ঘৃবিয়। দেখি, কোথাও জল 
পাওয়া যায় কি না” অনন্তব তিনি ইতস্তত বিচরণ কবিতে কর্সিত একফস্বানে একগুচ্ছ 
কুশ দেখিতে পাইলেন । ইহাতে তিনি সিদ্ধাস্ত কবিলেন এ স্থানের নিলে নিশ্চয় জুল আছে, 
নচেও মর্স্চেত্রে কখনও কুশ জন্মিত, পারিত না! । তখন তিনি অগুচরদিগকে কোদাল দি 

প্রস্থান খনন করিতে বলিলেন। তাহার খনন 'বনিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্ত যখন বাট হাত 
নিগ্নেও জল পাওয়া গেল, না, পিচ পাধাঁণে কোদাল লাগিয়! ঠ* ঠ* করিয়া উঠিল, ভগ্ন 
তাহাব! নিতান্ত নিরদ্যম হইয়া পড়িল। বিজ্ত বোধিলব 'আঁশ ছাড়িলেন ন।। তিনি 
বুপমধ্যে অবতরণ কবিয়া পাষাঁণেব উপর কাণ্ পাতিলেন এব* নিয়ে জজ্প্রধাহের শব শুতে 
পাইলেন | তখন তিনি উপরে উঠিয়া নিজের খানক ভৃত্যকে* বলিলেন, তুমি নিরদ্যম 
হইলে সকলেই মারা যাইবে। তুগি স্[হসে ভব করিয়া এই বড় হাতুড়িট! 1 লইয়! নীচে 
নাম এব" পাথনে ঘা মার। 

থালক ভূত্যটা বিশস্ণ উৎসাহবান্ ছিল। অন্য সকলে উদ্নহীন হইয়াছে দেখিয়াও ৫ম 
নিরুদাম হইল নাঁ। সে দ্বিরক্কি না করিয়া প্রভুর আদ্শে পালন করিল ১ অমনি পাষাণ বিশীর্ঘ 
হইয়া গেল॥ তখন অবরুদ্ধ জলরাশি তালপ্রমাণ শ্তগাকারে উদ্ধে উহ্টিত হইল এব সকলে 
নহাননন্দ গান করিতে লাগিল। সাঙ্গ যে মুকল প্রয়োদনাতিরিক্ত ধুরা প্রতি ছিল, সেইওণি 
চি্রিয়া ভীহারা। জালানি কাঠের মোঁগাড় কিয়া লইল এক ভাত ক্লাদিয্ব। খাইল। শেষে 
গরগুলিকে থাওয়াইয়া। এব কুপপার্খ্ে একটা ধ্বদা তুলিগনা তাহারা সন্মান পর জী 
দেশাভিসুখে যাতা করিল । সেখানে তাহারা দ্বিগুণ, চতুগুণ মুল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া দেশে 
ফিরিয়া গেল এব" 'আধুশশধ হইলে স্ব প্ব বর্ফলভোশার্থ দেহত্যা করিল। বোধিস্বও 
দানাপি পুণ্য কর্মে জীবন যাপন করিয়া! দেহত্যাগাস্থে কঙ্দাহুরূপ ফলভোগ করিতে গেলেন । 

[ কপ পেগ হই শ সমাকসনুদ্ধ আনিসনুদ্ধ শা পারবপূর্ষাক তই গাপা পাঠ করিপদন। ০ 

হৃগশীত কুপ করল পনন অরাদ্য শিন্ততশ 
মাত ৮ পেল ভন মহন প্রচুহ় ৮ দল জাল 
সকুপন্বেন ভানিক্ল বল বিচার টা 

হত ৮৫ ভ্রপঙগন কল্ছার়া আঘযাযিসাাছহ হাত 

নন্বহ শপ হংসলাচতুইই হাধ ফরাদল | পিস্ুহব সেই ইন গশি্ হয যশ ছর্য হয 
শেঠ করল 

সহবহ্ন সপন তই ফন বিজ খিল পপ হ কষ হজ তে প্রশ্াছ গহচীর্ণ ফিতা স্গিজাপকুপনর্থ 

দহ খুল্য স্ব ছল তখন বুদ্ধলণদা হি সই সহ পন্থগু আহহইরণ উহা গাছ ডিক ইস লহ ৪] 

৪০ লি 
০০০ শা পপি | ৭ শসস্পসশ 

৮ হল চুপ ০ই শা 
₹. শি এত ইশ খ্ি শু ও দিত 

সার ফহশ্ হর ক তল কত হা শখের পু হন রহ হত খে ফেব্যীশাগজ রঙা নিত 

জযহধাম ও তত? কটাই জল্য) পুজা পুতি হিপ আতা হর রলাছ গতি জরা পয আপ 
করন জাহহহ এ শি রি হা হু 



৯২ এক ।নপা 

২৩--লসেক্িবাশিজ-জাতিন্ক । 
[শান্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থানকালে জনৈক হীনবীর্ধা ভিশ্ুসঙ্থদ্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি 

সাধনা ত্যাগ করিয়া বিহারে ফিরিলে অপর ভিঙ্ষগণ তাহাকে শান্তার লিকট লইয়া গেলেন শান্তা বলিলেন 
“এই মার্গফলপ্রদ শংদনে প্রবিষ্ট হইয়। যদ্দি তুমি উতৎমাহ পরিত্যাগ কর, তাহ! হইলে লক্ষ মু! মুল্যের সুবর্ণ পাত্ত 
হইতে বঞ্চিত হইয়! সেরিব বশিকের যে দুর্দশা হইয়াছিল, তোমারও সেইরূপ হইবে ।* অনন্তর ভিঙ্গুগণ শাস্তাকে 
দেই কখ। সবিস্তর বলিবীর জগ্ঘ অনুরোধ করিলেন , শান্তাও তাঁহাদের অবগতির জন্য ভাবান্তর-প্রতিচ্ছ্ 
অভীভ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লীগিলেল ২] 

পৃরাকালে, ব্মান মময়ের চারিকল্প পুর্ব বোধিস্, সেরিব নামক রান্যে ঘেরিওয়ালার 
কাজ* করিতেন। তখন তীহাঁর নাম ছিল “সেরিবান্। ৷ সেরিবরাঁজে) সেরিব। নামে আরও এক 
ব্যক্তি এ কারবার করিত। উহার বড় অর্থলালসা ছিল। একদ! বোধিসত্ব তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
তেলবাহনদের অপরণাঁবে অন্ধপুবন্গরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তাহারা কে কোন্ 
রাস্তায় ফেরি করিয়! বেড়াইবেন তাহ! ভাঁগ কবিয়া লইলেন , কথা হইল এক জন যে রাস্তায় 
এক বার ফেরি করিয়া গিয়াছেন, অপর জল তাহার পরে সেখানেও ফেরি করিতে পারিবেন । 

অন্ধপুরে পূর্বে এক অতুলসম্পত্তিশালী শ্রেপ্িপরিবার বাঁস করিত । কালে কমলার 
কোপে পড়িক্াা তাহারা নির্ধল হয়, একে একে পুক্রষেরাও মারা যাঁয়। যে সময়ের কথা 

হইতেছে, তখন খ্র বংশে কেবল একটী বালিক। ও তাহার বৃদ্ধা পিতামহী জীবিতা ছিলেন। 
ঠাহাব। অতিবষ্টে প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে কাজকর্শ করিয়া! দিনপাত করিতেন। বাড়ীর 
কর্থী! সৌভাগ্োর সময় যে নুবর্ণপাত্রে ভোদন করিতেন, সেটা তখনও ছিল, কিন্ত দীঘকাল 
ব্যবহৃত না হওয়ায় এবং ভগ্রপাত্রাদির মধ্যে পড়িয়া থাকায় উহার উপব এত ময়ল! জমিয়াছিল, 
যে সহস! উহা! সোণার বাসন বলিয়! বোধ হইত ন!। 

একদিন লোভী ফেরিওয়ালা! "কলসী কিনিবে”, “কলমী ফিনিবে* বলিতে বলিতে 
এ শ্রেষ্টীদিগেব বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। তাহ! শুনিক্স! বালিকাটী বলিল, আমা 
একখানা গহন! কিনিয়া দাওনা, দিদিমা 1” দিদিমা! বলিলেন, "বাছা, আমরা গরিব লোক, 
পয়সা পাঁইব কোথায় ?৮ তখন বালিকা সেই সোণাঁব বাদনখাঁনি আনিয়া বলিল, "এইথানা 
বদল দিলে হজ না কি? ইহ। ত আমাদের কোন কাজে লাঁগে ন11” বুদ্ধা ইহাতে আপত্তি 
না করিয়া ফেরিওয়ালাকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বমিতে বলিয়া বাঁসনথানি দিয়া বলিলেন, 
ক্মৃহাশ্বয়, ইহার বদলে আপনার এই বোন্টাকে ধাহা হয় একট! জিনিস দিন।” 

বাঁসনখানি ছুই একবার উম্টাইয়া পাট ইয়। দেখিয়! ফেরিওয়ালাঁর সন্দেহ হইল, অস্ভবতঃ 
উহা স্বর্ণনিশ্মিত। এই অনুমান প্রকৃত কি ন! তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সে স্চী দিয়া 
উহার পিঠে দাগ কাঁটিল এবং উহ! যে সোণার বাঁদন সে সম্বন্ধে তখন আর তাঁহার কিছুমাত্র 
সংশয় বহিল না। কিন্তু মেপ্নেমাহুষ ছুইটাকে ঠকাইয় ইহ! বিনামুল্যে লইব, এই ছুরভিসন্ধি 
করিয়া! সে বলি, “ইহার আবার দাম কি? ইহা সিকি পয়সায় 4 কিনিলেও ঠকা! হয় ” অন 
স্তর সে নিতান্ত অবজ্রার ভাগ করিয়া বাপনখানি ভূমিতে ফেলিয়! সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। 

ইহার ক্ষণকাল পরেই বোধিসব সেই পথে ফেবি করিতে আসিলেন এবং “কলদী 
কিনিবে”, “কুললী কিনিবে” বলিতে বলিতে ঘারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়! 
বাঁলিকাটী তাহার পিতামহীকে আবার সেই প্রীর্থন! জানাইল। বৃদ্ধা কহিলেন, “ষে বাসন 

* মূলে কচ্ছপুটবাঁশিজো। এই পদ আছে । সম্ভবতঃ ইহীর অর্থ যে বণিক পণ্যভাও কক্ষে লইয়া ফেরি 
করিয়া বেড়ীর।' এইরূপ অর্থ গ্রহণ ন। করিলে পুব্বাপর সামগ্রস্া রক্ষিত হণ না, কারণ বোধিসব ফেরি করিবার 
সমর “কলসী কিনিবে বলিয়। হাকিয়াছিলেন, অথচ বালিক] তাহা শুনিয়া গহনা! (সম্ভবতঃ পিতলের) কিনতে চাহি 
্লাছিল। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে একালের ফেরিওঘ়ালের ন্যায় ভাহারও ভাঙে বিভ্রয়ের জন্য লালারপ ভ্রধ্য ছিল। 

+ মূলে “অদ্ধমানক" এই শব্দ আছে । ১৩শ পৃষ্ঠে 'কাহণ" শবের টাকা ভ্রঙ্ব্য 



১২ ্ট এক ।সপাঠ 

৩-সেব্রিবাশিজনজীতন্ক ॥ 
[শান্ত শ্রাবস্তীনগরে অবস্থানকালে জনৈক হীনবীয্য ভিক্ষুসন্বপ্গে এই কথ! বলিয়াছিবেন। এই ব্যক্তি 

সাঁধন। ত্যাগ বরিয়! বিহারে ফিরিলে অপর ভিগ্ষুগণ তাহাকে শান্তার নিকট লইয়া গেলেন। শান্ত! বলিলেন, 
“এই মার্গফলপ্রদ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়। যদি তুমি উত্মাহ পরিত্যাগ কর, "তাহ! হইলে লক্ষ মুদ্রা মুল্যের সুবর্ণ পার 
হইতে বঞ্চিত হইয়। দেরিব বণিকের যে দুর্দশা হইয়াছিল, তোগারও সেইরূপ হইবে ।” অনস্থর ভিক্ষুগণ শান্তাকে 
দেই খথ। স্বিন্তর ব্লিবার জহা অনুরোধ করিলেন, শান্তা তাহাদের অবগতির জন্য ভাঁবাগের-প্রতিচ্ছ্ন 
অতীত বৃত্তান্ত বর্দন করিতে লাগিলেন £--] 

পুরাকালে, ধর্তমান সময়ের চারিকল্প পুর্বে বোধিম, সেরিব নামক বাঁজো ফেরিওয়ালার 
কাঁল* করিতেন । তখন তীহার লাম ছিল “সেরিবান্ । সেরিবরাঙ্যে সেবিবা নামে আরও এক 
ব্যক্তি কারবার করিত। উহার বড় অর্থলালসা ছিল। একদা বোধিসব্ব তাহাকে বঙ্গে লইয়া 
তেলবাহনদেব অপরণাবে অবপুবন্গরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন | স্থানে তাঁহারা কে কোন্ 
বাস্তার ফেরি করিয]! বেড়াইবেন তাহা ভাগ কবিয়া লইলেন » কথা হইল এক জন যে রাস্তায় 
এক বার ফেরি করিয়া গিমাছেল, অপর জন তাহার পরে সেখানেও ফেরি করিতে পারিবেন | 

অন্ধপুরে পূর্বে এক অতুলমম্পত্তিশালী শ্রেঠিপারবার বাঁস করিত। কাঁলে কমলার 
কোপে পড়িয্কা তাহারা নির্ধন হয়, একে একে পুক্রযেরাঁও মারা যায়। থে সময়ের কথা 
হইতেছে, তখন এ বংশে কেবল একটী বালিকা ও তাহার বৃদ্ধা পিতামহী জীবিতা ছিলেন! 
তাহার অতিকষ্ঠে প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে কাজকর্ম কবিষ্া দিনপাত করিতেল। বাড়ীর 
কর্তা সৌভাগোর সময় যে স্ুবর্ণপান্রে ভোঙগন করিতেন, সেঁটী তখনও ছিল , কিন্ত দীথঘকাল 
বাবহৃত না হওয়ায় এবং ভগ্রপাত্রাদির মধ্য পড়িয়া থাকায় উহার উপর এত ময়ল! জমিয়াছিল, 
যে সহসা উহা! সোণার বাসন বলিয়া বোধ হইত না। 

একদিন লোভী ফেরিওয়ালা ”কলমী কিনিবে”, “কলসী কিনিবে* বলিতে বলিতে 
শর শ্রেঠাদিগের বাড়ীর পাশ দিম্া] যাইতেছিল। তাহা শুনিক্স। বাঁলিক1টা ঝলিল, আমার 
একখানা গহনা কিনিয়া দাওনা, দিদিমা 1” দিদিমা বলিলেন, “বাছা, আমরা গরিব লোক, 
পয়লা পাইব কোথায়?” তখন বালিকা সেই সোণীর বাঁসনখানি আনিয়া বলিগ, “এইখাঁনা 
বদল দিলে হয় না কি? ইহা ত আমাদের কোন কাজে লাগে না» বুদ্ধা ইহাতে আপত্তি 
না করিয়! ফেব্রিওয়লাঁকে ডাঁকিলেন এবং তাহাকে বসিতে বলিয়া! বাসনখানি দিশ্মা বলিলেন, 
কম্হাশ্য়, ইহার বদলে আপনার এই বৌন্টাকে যাহ! হচ্জ এক্ট। গ্নস দিন ৮ 

বাসনখালি ছুই একবার উল্টাইফ্সা পাপ্টাইয়। দেখিস! ফেরিওয়ালার সন্দেহ হইল, সম্ভবতঃ 
উহ স্বর্ণনিশ্মিত। এই অনুমান প্রকৃত কি না! তাহ! পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সে সুচী দিয়! 
উহার পিঠে ঘাগ কাটিল এবং উহা! থে লোণার বাসন সে সম্বন্ধে তখন আঁর তাহার কিছুমাত্র 
সংশয় রহিণ না। কিন্ত মেয়েমাগ্ষ দুইটাকে ঠকাইয়া ইহা বিনামুল্যে লইব, এই ছুরভিসন্ধি 
করিয়! সে বণিল, “ইহার আবার দাঁন কি? ইহ! সিকি পন্বলাক্গ 1 কিনিলেও ঠকা হয় ৮ অন- 
স্তর সে নিতান্ত অবজ্ঞার ভাণ করিয়া বাঁসনখানি ভূমিতে ফেলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়! গেল। 

ইহার ক্গণকান পরেই বোধিসত্ব সেই পথে ফেরি করিতে আমসিলেন এবং “কলসী 
কিনিবে”, পকলসী কিনিবে” বলিতে বলিতে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন! তাহ! শুনিয়া 
বালিকাঁটী তাহার পিতামহীকে আবার সেই প্রার্থনা জাঁনাইল ৷ বুদ্ধা' কহিলেন, “যে বাসন 

* মুলে কচ্ছপুটবাণিজো! এই পদ আছে। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ “যে বণিক পণ্যতাও কক্ষে লইয়া ফেরি 
করিয়া! বেডায়।' এইরূপ অর্থ গ্রহণ ন! কারিলে পুববাপর সামগ্রসা রক্ষিত হয না কীরণ বোঁধিসত্ত্ব ফেরি করিবার 
সময় “কলসী কিলিবে খলিয়া হাঁকিয়াছিলেন, অথচ বালিক! তাহা শুনিয়া! গহনা সম্ভবতঃ পিতলের) কিনিতে চাহি 
ছিল । ইহাতে কুবিতে হইখে যে একালের ফেিশয়ালেপ স্তাঁয় ভীহারও ভাচও বিক্রয়ের জন্য লালাক্মপ দ্রব্য ছিল। 

1 মুলে "অর্ধমীনুক” এই শব্দ আছে। ১৩শ পৃষ্ঠে 'কাহণ শব্দের টকা দ্রষ্টব্য । 



কি 

. 8- চুললকশ্রেষ্ি জাতক । ৯৫ 
ীপিসপসীবিিসপাপিসিপিশি সিসি পে িসএিসিসপাসি ১ 

োকেন্ল নিকট পুশ্রবস্তা পরম আ্রীতির পাত্র, কিন্তু আমীদের কগ্া! ও তীহীর স্বামী এমন উকতব্ন অপরাঁ 
করিখাছে-ষে তাহাদের মুখ দর্শন করিতে নাই। এই ধন লও, ইহা লইয়! তাহারা যেখানে ইচ্ছ! চলিয়া যউ্রক , 
শবে ছেলে ছুইটাকে আমাদের কাছে রাখিধা যাইতে, পারে ।” শ্রেস্ঠিকম্তা। দূতদিগের হস্ত হইতে 'পিতৃপ্রেরিত 
ধন গ্রহণ করিল এবং তাহাদিগেরই সঙ্গে পুত্রদ্ধয়কে পাঠাইয়। দিল) তদবধি এই বালক রা রিহিযারহ 
শ্রতিপালিত হইত লাগিল। ্ 

চুরপস্থক তখন নিতান্ত শি । মহাঁপস্থক অপেশ্সাকৃত অধিকবয়ঙ্ক বলিয়া 'দে সাতাখহের সঙ্গ দ্শবলের 
নিকট ধন্্কখা- শুনিতে যাইত ! প্রতিদিন ধর্দ্বকখা শুনিয়া তাহার মলে প্রত্র্যা শ্রহণের বানা জন্মিল এব" 
একপিন্ নে মাতালহকে বলিল, “দাদি! মহাশয, যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি প্রব্রজ্যা অধলম্বন করি 1” 

বৃদ্ধ বলিলেন ' কি বলিলি, ভাই । সমন্ত জগত প্ররজ্যা লইলে আমার যে সুখ হইবে, তুই প্রত্রজ্্যা লইমে তাহার 
শৃতহণ সুখ হইবে ? উরি গানিনি মি তবে স্বচ্ন্দে প্রত্রজ্যা গ্রহণ কব্।* ইহী বলিয়া বৃদ্ধ তাহাকে শান্তার 
নিকৃট লইক্সী গেলেন । ₹ 

বৃদ্ধকে দেখি! শান্ত! জিজ্বীদ। করিলেন, “মহা শ্রেঠিন, তোমার সেই দৌহিত্রটাকে সঙ্গে আনিধাছ ত1» “হঃ 
ভগবন্, তীহীকে সঙ্গে আনিয়াছি। মে আপনার নিকট প্রব্রজ্য লইতে চায়)" ইহা শুনিয়া শান্তা একজন 

স্থবিরকে ডাকাইয়! বলিলেন, “এই হাঁলককে প্রত্রঙ্গা। দান কর।” স্থবিব্ন পঞ্চক্দ্বস্থান আবৃত্তি করিয়। তাহাকে 
প্রত্রজ্ঞ! দিলেন ॥ সে ঘত্রসহ্কারে বহু বুদবগন শিঞ্কা করিত! যখীকালে উপসম্পর হইয়া খ্যান ধারণার অভাবে 
ক্রমশঃ অর্থৰ পয্যন্ত লাভ করিল। 

মহাপস্থক ধ্যানহখ ও মার্গহখ অন্ুতব করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ছুল্লপস্থকাকে ইহার আস্বাদ পাওয়াইতে 
হইবে 1” তখন তিনি মাতামহের নিকট গিহা প্রার্থনা! করিলেন, “দাদা মহশৈঘ, অনুমতি দিন ত আমি চুল 
পস্থককে প্রত্রজ্যা দান করি।" দাদ] মহাশয় বলিলেন, “শ্বচ্ছন্দে দান কর , আমীর কিছুমাত্র আপত্তি নাই |” 
ইহ! শুনির! মহাঁপস্থক চুল্লপন্থককে প্রব্রজ্যা দন করিলেন এবং দশ্মীল শিক্ষা দিলেন। 

কিন্ত প্রজা লাভের পর চুক্পপন্থাকের বুদ্ধির জড়ত! প্রকাশ পাইল, সে ক্রমাগত চারি মান চেষ্টা করিয়াও 
নিমলিখিত একটা মীত্র গাধা আয়ন্ত কন্িতে পারিল না £ - 

অনাপ্রাতশন্ধ যথ! প্রফুল্ল কমল 

প্রভাতে তডীগবক্ষে করে টলমল, . ১ £% 

কিংবা অন্তরীক্ষে যথা শৌভীর আঁকির 

বিতারে সহত্ররশ্মি দেব দিবাকর , 
সেহ মত তখাগত ভবকর্শধার , 

উজলিছে দশদিক্ প্রভীয় তাহার | 

শুনা যার সম্যকসনন্ধ কাশ্যপের সমর এই ভুলপস্থক প্রব্রজ্ঞাগ্হণ পুক্বক অজ্ঞাবান হইর়াছিশেন , কিন্ত 

একদিন কোন জড়বুদ্ধি ভিক্ষুকে ধর্টুশীল্তের কিয়দংশ কণ্ঠস্থ করিতে দেখিয়! তাহাকে উপহাস করিয়াছিলেন এবং 
তন্নিবন্ধল খর ব্যক্তি এত লঙ্জিত হইখাঁছিল যে অভ্রঃপর সে কখনও উক্ত অংশ অভ্যাস করিতে সমর্থ হর নাই 
এই পাপে ইহজনে চুল্পপন্থকক নিজেই এত জডবুদ্ধি হইয়াছিল যে নুত্তল একটী পঙ ক্তি শিখিতে গিয়া পুবের যে 
পঙ্জ্ি শ্রিখিষ্বাছে তাহ! ভুলিয়া যাইত এব" চারি মাস চেষ্টা করিগ্কাও একটী সাত্র গাখা কণ্ঠগত করিতে 
পারে নাই। 

চুল্পপস্থকের জড়তা দেখিরা মহাঁপস্থক বলিল "ভাই, তুঁমি বুদ্ধশীসননর অধিকারী নহ , তুমি যখন চারি মাসে 
একটা গাখা শিখিতে প্যরিণল না তখন ভিহ্কুজীব'নর চরমফল লাভ কর! তোমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব । তুমি 
বিহার হইতে চলিয়া যাও ।” কিন্ত চুললপন্থক বুদ্ধশাননে এত অস্থস্ত হইয়াছিল যে এইক্সাপে বিহুরিত হইক্সাও 
যে পুনরাহ গৃহ্থ ধন্ছু অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিল না । 

এই সময নহীপস্থাকের উপর ভিহ্বুদিগের খাদ্যবস্টন করিবার ভাত হিল। একদ্নি জীবক কোঁমারভূত্য 
আজ্রকান্লে গিঙা শান্তাকে নানাবিষ গন্ধমাল্য উপহার দিলেন, ধর্স্রোপজেশ শ্রবণপুক্শক আনন ত্যাগ করিল ও 

শীস্াকে শ্রণীম করিত মহাপস্থকের নিকট গেলেন এব" জিজ্ঞাস! করিস্লন, “মহ, আজ কাল শান্তার নিকট 
ফত ভন ভিক্ষু আছেন ? * অহাঁপস্থৃক বলিলেন, *পাচ শপ ॥ “আগামী কশ্য বুদ্ধপ্রমুখ এই পকশত ভিক্ লইযা 
শনুশ্রহ পুবলক আমার গৃহে আহীর করিবেন কি?” “ইহাণ্দর অধ্যে একজন তিচ্ছ বড় জড়মতি । লে ধর্শশখে 
কিকিক্াত্র অগ্রসর হইতে পাচর নাই! অন্রগব াহাতক বতীত অপর-সকলের অন্ত আপনার নিম বহত 
করিশান*। 



৪ 4৮০% এক লিপাঠ১-০ 

» ওুউুক্যপে [মর্হতব লাতের উপায় প্রার্শেন কৃরিঘা! শান্ত! সতযচতুষ্টঘ ব্যাথ্যা করিলেন হে শুনিয়া স্ই,হীনবীব্ 
তিঙ্ু অর্স্বরূপ সর্র্কাভ্তম ঘল পণ্ড হইলেদ | 

সমবধান; তখুনদেবদুডু * [ছিল সেই গূর্তরণিক্, গং আমি,ছিল!ম সে সববুদ্ধি ও ধস বু ঁ  
$ 

পাস 

০ 

৪--ছুল্পকগ্রেভি-জার্তক ।11 7, ১ 
[ শান্ত/রঅগৃহের নিকটবর্তী জীবকারণে £ অবস্থান বন্দিবার সমঘ স্থবির চুলপন্থবেব, মন্যক্ষে এই বখা 

ব্লিঘাছিলেন ॥ রাভগুহের কোন্ বিভব্শালী শ্রেহ্িকন্য! পিত্রীলয়ে.এক দাসের পরণয়াসক্র হইয়াছির ; একথা 
প্রকাশ গাইলে নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া একদিন শ্রেষঠিকন্তা তাহার প্রণয়ীকে বদগিল//এখানে 

আর থাক্] যায় ন] বুসাতাঁপিতা এই গুপ্ত প্রণয়ের কথ! জানিতে পারিলে আমাদিগকে খ্গুবিখি্ করিয়া: কাটিয়া 
ফেলিবেন | চল, এখন বিদেশে 'আঁত্বীয় বঞ্চুদিগের অগোচরে কোথাও গিঁয বাঁস করি 1?” 'অনসব্  শ্রেষ্িকন্য। 
একদিন 'রীত্রিকাঁনে এ দীদের মহিত ধস্থালঙ্কারাঁদি হন্তে লইযা৷ প্রধান দার দি নিধন হইল এবং টা 
কৌন শ্রামে গিয। অবস্থিতি করিতে লীশিল | ২৯৯ তত ৩৯ 

ক্ষিৎক্ল পরে শ্রেঠিকন্থা। সসন্থা হইল - গ্রবণ, প্সবকার- আদ্র তি একদিন যী মামীকে 
বলিল, “দেখ, কপ . নিব্বান্বস্থানে -্রমবৃবেদুন্য উপৃস্থিভ হইলে আমাদিগকে ব্ড অঙ্থবিধায়্ পড়িতে.হইবে, 
অতএব, ভাগ্যে যাহাই হটক,না কেন, চল আমার পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাই।” -তাহার স্বাগী কিন্ত আমু দা 
কাল করিয়৷ দিন কাটহিতে লাখিল। তখন শ্রেষ্টিকম্থা ভাবির, “এই মূর্খ দণ্ডের ভয়ে যাইতে চাহিতেছে না , 
আমার কিন্তু মীভাপিভাই পরদবন্ধু , এ যার্উক বা৷ পা যাঁউক, আমাকে ভীঁহাদের নিকট ফাইতেই হরে 1” 
অনন্তর সে একদিন স্বামীর তি সমন্ত গৃহ দামী মথান্থানে সাঁজাইয়া। রাখিল এবং পার্স 
প্রতিবেপীতে “আমি পিগ্রালযে চলিলাঘ)” এই কথা! বলিব নে স্থান পরিত্যাগ করিল । « 

দাম গৃহে ফিরিয়া গুনিল তাহার পরী পিত্র/লয়ে গিয়াছে । মে কাল বিলন্ব দা করিয়া রদ্বখ্সে চুটিয়া 
তাহার অনুসরণ করিতে লাঁগিল এবং কি্য়িৎক্ষণ পরে তাহার সমীগে উপনীত হইল |, ০ শ্রেঠিকন্যার 
প্রসববেদনা উপস্থিত হইল, সে পথিমধ্যে এক পু প্রসব করিল । 

শ্রসবক্লে পিএীলয়ে থাকিব জন্তাই শ্েস্িকস্থ। পতিগৃহ হইতে বাহির হইছিল, ক্স পিন যখন 
প্রমব হইল, তখন সে দেখিল সেখানে যাওয়া অনাবন্ঠক। হৃতরাং তাহারা বব্থানে প্রতিগমন করিল | পুজটা 
পগে প্রসুত হইয়াছিল বলিয়া তাহার! তাহার 'পন্থক' এই নাম রাখিল | 

ইহার পর শ্রেন্টিকম্যা আবার গর্ভধারণ করিল। প্রথমবারে যেকপ ঘটিপ্লাছিল, এবারও ঠিক সেইবপ ঘটিল 
এব" এবারও তাহারা নব্জাত শিশুর “পম্থক” নান রাখল । তদবধি লোকে প্রথম পুক্রটাক্কে মৃহাপস্থক"" এবং 
দ্বিনীয় পুর্টাকে "চুললপস্থক' বলিত । 

পন্থৃকন্বয় শুনিত অগ্থ বালকেরা ফেহ খুড়া, জ্যাঠার, "কেহ ঠাকুর মা, ঠাকুর দাদার কথা বলে। তাহার! 
একাদিন জনর্নীকে লিজ্ঞালা করিল, "মা, আমাদের কি ঠাকুর মা, ঠাকুরদাদা নাই? মাত] বলিল, "আছেন বৈ কি। 
তোমাদের ঠাকুর দাদা রাজগৃহের একজন বড বশিব * তাহর অতুল খশ্বব্য। সেখানে তোমাদের আরও কত 
আপন লেক আছে |” বালকের। বলিল, "তবে আমর) সেখানে একি ন। কেন ?” সভা পুজস্দাকে ঘখাসম্ভব 
কারণ বুঝাইয়। দিলেন , কিন্ত তাহারা প্রবোধ মানিল লা, তাহারা ব্রাজগৃহে যাইবার জন্য পুনঃপুনং'এরপু 
বাগ্রতা গ্রকাশ করিতে লাগিল যে শ্রেিন্তা; অগত্যা স্বামীকে বমিল, “ছেলেরা আমাকে পাগন করিয়া! তুলি- 
যাছে। চল, ইহাদিশর্ষে মীতামহাঁলয় দেখাইয়। আলি। বাপ মা কি আনাদিগকে খাইয়া কোন $৮ 
* ইহাদিগকে দেখালে লইয়। যাইতে আমার আপত্ি নাই , কিন্ব আমি তোমাক ম1 বাপের বাছে মুখ দেধাইিতে 
পারিব না” “তা নাই দেখাইলে। কৌন না কেন উপাহে ছেলের! তাহাদেক্স দাদ সহাশগ়কে দেখিতে 
পাইলেই হইল ।” 

অনন্তর তাহারা পুত্র সঙ্গে লইয়। বাঁজগৃহে গমল করিল এব" লগরদ্বারে একটা খাল! লইল। পরদিন 

শ্েস্টবস্তা পুত্র দুইটাকে লইঙ্কা মাতাপিতার নিকট নিচের আশমনবার্ধা জীনাইল / ভাহার! খলিলেন, “সংসারী 

তে শী 

পাতি পি তি তা 0 

* দেব্দত্ত গৌঁতমবুদ্ধের এক জন শতিহ্বশ্ট । দবিশ্তর বিবরণ পর়িশিষ্টে ত্টঘ্য। 
1 চুল-ছোট (সংহত পুলা পন্দের অহ্রূপ , খুলা শন আবার শু শের ই রগাযর )। 

5 জীবক বাগগৃহের একজন পরলিদ্থ চিকিংসক , ইনি বিশ্বিসারের রাজবৈদ্য ছিলেন | বুদ্ছদেবও ছুই 
এক খায় ইয়া হইল উহা হৃঠিকিংসাহ আযোগা লাত করিতাছিলেন ) বুদ্ধদেব কিরংকাল ইহার আত 
কাননে অবস্থিত করিজািজেন 1 চীষক লম্বন্ধ লবিস্তর বিবরণ পরিশ্প্ই জবৈ | 



বিহারে কেহই রী শান্তা! মিন 'আছে বৈ কি, বিহার রি সা ইহা 
শুনিয়া জীবক কোৌনারভূত্া £ বলিলেন “কে আছিসৃরে এখানে £ একবার দৌডিয়! বিহারে গিয়! দ্যাখ, 
সেখানে কতভন ভিক্ষু আছেন |”? 

এদিকে চুররপন্থক ধ্যানবলেই বুঝিতে পারলেন যে মহাঁপন্থক বলিয়াছেন বিহারে কৌন ভিক্ষু নাই! এই 
কখা যে সত্য লহে এবং বিহীরে ষে তখনও ভিক্ষু আছেন, ইহা দেখাইবার জনা তিনি গ্রভীববলে লমন্ত আতর 
কানন ভিন্ম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন , তাহারা কেহ চীবর সীবন করিতেছেন, কেহ বস্ত্র রপ্রিত করিতেছেন, বেহ বা 
ধর্দশান্্ আবৃত্তি করিতেছেন । এইরূপে সহশ্র ভিক্ষুর আবিভাব হইল,__ তাহারা এক এক জন যেন এক এক 
কান্দে ব্যন্ত এবং প্রত্যেকের আকার অপর সক্ছলের আকার হইতে ভিন্ন ॥ বিহারে এত ভিক্ষু দেশিয় জীব্কের 

ভ্রতা ফিরিষ! গিয়া বলিল, “সমস্ত উদ্যান ভিক্ষুপূর্ণ ।” প্রকৃতপক্ষে কিন্ত 
একাকী পস্থক চুল সহন্ন বিএহ ধরি 
ছিলা সেই আবণে আঁহবান প্রতীক্ষা বরি । 

শান্ত। এ ভূতাকে বলিলেন, “তুমি আবার যাও, বল গিয়া ধাহার নাশ চুলপন্থৃক, শান্ত। তাহাকে লইয়া 
যাইতে রিনার ।” ভৃত্য আত্রকাননে গ্রিয়। এই কথা বলিল , অমনি সহন্্ যুখ হইতে “আমি চুললপপহ্ক,” 
“আনি চুল্পন্থক' এই বাক্য নির্গত হইল । তখন নে পুনরায় জীবকের গৃহে গিয়। বলিল, “ ভগব্ন্, তাহার! 
মকলেই খললেন “আমি চুল্পপস্থক 1” শ্রান্ত! বলিলেন, “আচ্ছা, ব্যপু, তুমি আরও একবার যাও এধং সববপ্রথম 
যে বলিবে "আমি চুল্লপন্থক" তাহীর হাত ধরিয়া ফেল। তাহা করিলেই অন্য সবলে অন্দ্ধীন হইবে ।” ভূত্য 
আদেশ মত বাধ্য করিল এবং তৎস্দশাৎ সেই মার] ভিক্ষুগণ অন্তথ্িত হইল। স্থবির $ চুলপনৃক তাঁহার সৃহিত্ত 
জীবকের আলয়ে উপনীত হইলেন। 

ভোজন শেষ হইলে শান্তা বলিলেন, “জীবক, তুমি চুরপৰকের হস্ত হইতে ভিক্ষাঁপাত্র শ্রহণ কর, ইনিই অদ্য 
তোমার এই ভোজের অনুমোদন করিবেন ।” & জীবৃক তীহাই করিলেন , অমনি চুলপন্থক সি*হনাদে সমস্ত 
ধশ্বশান্্ আবৃত্তি করিতে করিতে অনুমোদণে প্রবৃত্ত হইলেন । ইহাঁর পর শান্তা আসন ত্যাগ কক্গিয়া সঙ্বমহ 
বিহারে প্রতিগ্রমন করিলেন ভিক্ষুদিগের কাহার কি কর্তব্য তাহা নির্দেশুপুবর্ক গন্ধকুটারের || দ্বারে দঙাযসান 
হইয় বুদ্ধোচিত গান্তীষ্যের মহিত ধর্ম্ব্যাখ্য। করিলেন, কাহার কি বর্শস্থান তাহা স্থির করিয়া দিলেন এবং 
অবশেষে গন্ধকুটারে প্রধেশপুবাক দঙ্গিণ পার্থে ভর দিয়া লিংহের ন্যায় শয়ন করিলেন | 

সন্ধ্যার সময় ভিশ্বুগণ চতুদ্দিক হইতে ধর্দ্ব-সভায় সমবেত হইয়। শান্তার গুণকীর্ডন আরম্ত করিলেন_-আসনস্থ 
ব্যক্তির চতুর্দিকে রক্তবম্বলশাগি * প্রলম্থিত করিলে তাহার যেমন শোভা বদ্ধিত হয় তিক্ষুদিখের গুণগানে শাস্তাঁর 
মহিমাও যেন সেইরূপ উদ্জবলতর হইয়া উঠিল। তাহাব্লা বলিতে লাগিলেন “দেখ মহাপস্থক চুল্লপন্থকের 
প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন নাই , চুল্পপস্থক চারিমানে একটামাত্র গাঁথা অত্যাস করিতে পারেন নাই দেখিয়া 

ভিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ইহার বুদ্ধি অতি স্কুল । সেই জন্য তিনি ইহাকে বিহার হইতে দূর করিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্ত সম্যক্সম্ুদ্ধির অলৌকিক ধন্রজ্ঞানপ্রভাবে এই জডমতি ব্যন্ডি এক দিনে _ 
আহারের আয্মোজনে যতটুকু সময় লাগে তাহারই মধ্যে__চতুবি্বিধ প্রতিসম্িদাসহ $ অর্ব লাভ করিলেন ! 
এখন তিনি সর্ধশান্ত্র পারদ ॥ অহে!। বুদ্ধের কি নহিয়নী শক্তি 1 

* দাতা মস্তপাঠপুবরক ভূঙ্জার হইতে জল ঢালির়! দাতব্য বস্ক উৎসর্গ করেন | ইহাকে দক্ষিণাঁজল বলে ॥ 
+ কোৌমারভূত্য বা কুমারভূত্যা আধুব্লেদের একটা অন্শ। ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুচিকিৎসা! ইহার অঙ্গ । 

লীবক ইহাতে নুনিপুণ ছিলেন বলিয়া কৌমারভৃত্য উপাধি পাইরাছিলেন। 
£ পালি "খের [শ্্রীং ঘেরী” )। স্থবির ভ্রিবিধ_-জীতিস্থবির অর্থাৎ বাঁহীর! বাদ্ধকাহেতু স্থবিরপদবচা 

ধর্মস্থবির অর্থাৎ যীহীরা। ধশ্মজ্ঞানে উন্নত লম্মতিস্থবির অর্থাৎ যাহারা উপসম্পদা লাভের দশ বংসর পরে 
স্থবির" আখ্যা পাইয়! সম্মানিত হইয়াছেন । চুলপস্থক খাম স্থবির হইপ্লাছেন বুঝিতে হইবে ! 

$ অনুমোদন কর! অর্থাৎ এই ভোজ অভি উত্তম হইয়াছে এববিধ বাক্যদার! দাতার নিকট কৃতজ্ঞত] 
প্রকাশ করা এব" দাতাঁকে আশীব্বাদ করা । 

1! গদ্ধকুটার-বিহারের যে কক্ষে বুদ্ধদেব ভয়" ধ্যানাদি করিতেন তাহাকে খন্ধকুটার বলা! যাইত । 
সাধারণতঃ এই শবটী জেতবনস্থ মহাবিহারেব বুদ্ধক্ সব্বান্ধেই প্রবুক্ত হইত ॥ 

এ. শাগী শণশুত্রনিশ্মিত বস্ত্র, পর্দা ॥ "ছানি শব্দটা ইহীরই অপত্র“শ কি? 
$ বিল্লেষপুর্ববক বিচারক্ষমতা । ইহা! চতুব্লিধ-নর্ধপ্রতিপত্তিদা, ধশ্ট প্রতিসন্তিদা, নিরুক্িপ্রতিসন্তিদা ও 

শ্রতিভানপ্রতিসন্তিদা, অর্থাৎ শব্দের অর্ধন্ঞাল শানবোক্যঙ্কান শবের উৎপতিজাল এবং ফ্রবজ্ঞান ॥ এই চারি 
প্রকার জ্ঞান ল! জক্গিলে অর্থনপ্রার্থি ঘটে না । 

৬ 



১৬ এক নিপাঠ 

ইহা শুনিয়া চুল্লপগ্থক ভাবিল, “নিমন্ত্রণ শ্রহণ করিবার সময় দাদ] আমার বাদ দিলেন। ইহাতে বোধ 
হইতেছে তিনি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মমতাশুন্ত হইয়াছেন । অতএব বুদ্ধশীদন লইয়া আমি কি করিব? 
পুনব্বার গৃহী হই দানাদি পুণ্যকম্মের অনুষ্ঠান করি গিয়া।” অনন্তর পরদিন প্রত্যুষে দে পুনব্বার গৃহী হইবার 
অভিপ্রায়ে কুটার্ ত্যাগ করিতে উদাত হইল । 

এদিকে রঙ্রনীপ্রভীত হইবামাত্র শী্তা ভ্রগতের কৌথায্ব কি হইতেছে, সন্ত অবলোকন করিতেছিলেন । 

চন্গ স্থাকের চেষ্টিত তাছাঁর জ্ঞানগৌচন্ন হইল এব" সে কুটা্র হইতে বাহির হইবান্গ পৃবেবই তিনি সেখানে উপস্থিত 
হইয়া তাঁহার দ্বারদেশে পদচাঁরণ করিতে লাগিলেন । চুল্পপগ্ছক বাহির হইস়্াই ভাহাকে দেখিতে পাইল 
এবং প্রণিপাতপুববক সুখে দীডাইল। শান্ত জিজ্ঞাদিলেন, “চুললপন্থক, তুমি এত ভোরে কোথায় যাইতেছ?” 
“দাদা আমাকে বিহার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সেই জন্ত যেখানে হম্স পরিত্রমণ করি বেডাইব স্থির 
করিয়াছি ।' “চুলপন্থক, তুমি আসার নিকট প্রত্রজা। পাইয়াছ । তোমার দাদ! যখন তৌঁসায় তাডাইয় দিল, 
তখন তুমি আমার নিকট আসিলে না৷ কেন? তুমি ফিরিয়া আইস, গৃহী হইযা কি করিবে? এখন অবধি 
ুমি আমার নিকট খাকিবে। ইহা! বলিয়া! শীন্ত। চুশ্পন্থককে লইয়া গন্ধকুটারের ন্বীরে উপবেশন করিলেন 
এবং স্বীয় প্রভাববলে এবখ্ও পরিশুদ্ধ বন্ধ হুট করিয়। উহ! চুললপন্থবের হন্ডে দিয়া বলিলেন, “তুমি পৃব্নাহো 
উপবেশন কর এব্" এই ব্প্থ খুও হন্ত দ্বারা পরিমার্জন কমতে করিতে “রজোহ্র্ণ,” “রজোহরণ'* অন্তর জপ 
করিতে থাক 1” অনন্তর শান্ত! যথারময়ে ভিক্মুসজ্বপরিকৃত হই জীবক গৃহে গমন পুব্বক নির্দিষ্ট আসন 
গ্রহণ করিলেন । 

এদিকে চুক্তপস্থব সেই বন্ত্রথ পরিমার্জন করিতে করিতে সুর্য্যের দিকে বন্ধদৃষ্টি হইয়া "্রজোহরণ,”' “রজো 
হরণ” মন্ত্র জপ আরন্ত কাঁরল। মে যতই জপ করিতে লাঁগিল, এ বস্থখ্ড ততই মলিন হইতে লাগিল । সে 
ভবিল, এই মাত বক্রধণ্ড সতি নির্দরল ছিল , কিন্ত আঁখীর স্পর্শে ইহার শ্বাভাঁবিক বিতুদ্ধত বিগষ্ট হইল , 

ইহ? এখন মলিন হইয়া গেল । অতএব দেখা যাইতেছে জগতে বিমিশ্র বস্ত্র মাত্রেই অনিতা ।* এইক্ধপ 
চিন্তাদ্বীরা তাহার মনে ক্ষয় ও বিনাশের জ্ঞান জন্মিল এবং সে বিদর্শনা লাভ বব্রিল। শালা জীবকশৃহে 
থাকিয়্াই জানিতে পাঁরিলেন চুল্লপন্থকের বিদর্শলা লাভ হইয়াছে , তখন তিনি দেহ হইতে নিজের একটা 
প্রভাময়ী শ্রতিমুত্তি বাহির করিয়া তদ্দার! তাহা সশুখে আবিস্তি হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন “ছুল্লপস্থক, 
এই বন্ত্খণ্ড যে মলসংসর্গে ক্লুধিত হইয়াছে তাহা ভীবিয়! হতাঁশ হইও না? তৌমার হৃদয়ে কাম বোধাদি কত 
মল আছে, তুমি সেইগুলি বিদুরিত ধর অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি পাঁঠ করিলেন ১ 

ধূলি, শ্বেদূজল, মল বল যারে, শ্রবৃতি ভ1 মল নয়, 

কামরূপ মল হৃদয়ের সদ! পবিত্রতা! করে ক্ষয় | 
যে লন যতনে এই কামশল মল হ'তে দুর কৰে, 
পুণ্যান্তা মেজন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে । 

ধূলি ন্বেদজল, মল বল খারে, প্রকৃত তা মল নয় , 

ক্রোধরূপ মল হদয়ের সদ] পবিত্রাত| বরে হয় ॥ 
যে জন যতনে এই ক্রোধমল মন হ'তে দূর করে, 
পুণ্যাজ্া সে জন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্শে সদ) চরে । 

ধূলি, স্মেদজশ, মল বল হারে, শুবৃত 1 দল নয়, 

মোহকপ গল, হৃদয়ের সদা পবিত্রতা! করে ক্ষয় । 

যে জন হতনে, এই মোহ মল মন হতেদূর করে 

পুধ্যাঙ্ছা সে জন বিমল অস্থরে শুদ্িমার্গে সদা চরে | 

৯৯ 

এই গাখাঙুলি শুনিয়া চুলপস্থক পিটকানি স্বপন হইলেন । প্রবাদ আছে তিনি কোল অতীতজগে 
ঝা ছিলেন এব" একদিন নগর প্রসন্তিণ করিবার সময় এক পণ্ড পরিহৃত বন্ধ স্বার! কপাপ্লর ঘাম মুছিষ্ন 
িস্লল। আাহাতে হন শু সনিন হই যা দেখি তিলি তাবিকাছিলেন, “জামার অপবিত্র ছ্েহস্প্পেই 

এই দ্ধ বঙ্থপানিয শহোবিক শুঙ্গত। বিল হইল, অহহব জগতের সসধ ঘৌখিক পবার্থ ই অনিহা ।+ এইরুণে 
হাহা মলে অনিতারঙ্গান সঙ্গারিত হইয়াছিল এব সেই জানের ফলে এখন মম হইতে অপবিহতা দূর 
ঝরিবানাত হার মুর পথ প্রশশ্ব হইল। 

এখন গেখা ফাক ভীষকের কলিতে কি হইতেহিল | ভিক্ুগণ সমযেত হলে জীয়ক দশযলকে শো ধা 



৪--ুল্শ্রেট্ি-জীতক ১৯ 

অনন্তর এক দিন খুব বড বৃষ্টি হইল এবং বাজার বাঁগাণন বিস্তব শুকৃন! ও বাঁচা ডালপালা 
ভাঙ্গিক্সা পডিল। মালী বেচাবি কি উপায়ে এই আবঞ্ঞনারাশি সরাইবে ইহা ভাবিতেছে, 
এমন সময় এঁ যুবক তাহাব নিকট গিয়া বলিল, “যদি তুমি এ সমস্ত আমাকে বিনামুল্যে ছাড়িয়। 
দাও, তাহ! হইলে এখনই আমি বাগান পবিষান্র কবিয়া দিতে পাবি।৮ মালী তৎ্গণাৎ এই 
প্রস্তাবে সম্মভ হইল। তখন যুবক, পাঁডার ছেলেরা যেখানে খেল! ঘরিত মেইখানে গেল 
এব* ছেলেদিগকে একটু একটু শুড খাইতে দিয়া বলিল, “ভাই সকল, ভোমরা! আমার সঙ্গে 

আইস, বার বাগানটী পবিষাৰ কবিতে হইবে।” ছেলেরা গুড পাইয়! বড খুমি হইয়াছিল , 
তাহা! মন্থষ্টচিন্তে ডালপালা সমস্ত তুলিয়া আনিয়া রাস্তাব উপূর গাদ] কবিয়] রাখিল! 

সে দিন বাজার কুন্তকাঁরের বাঠের অনটন হইয়াছিল। সেহাডি কছুসী পোডাইবার 
জন্ত কাঠ কিনিতে গিয়! ডালের গাধা দেখিতে পাইল এবং নগদ ফোল কাহণ ও কয়েকটা ইডি 
দিয়া সমস্ত কিনিয়া লইল। 

সমস্ত ধরচখরচাঁ বাদে যুবকের হাতে এইরূপে চব্বিশ কহিণ মজুত হইল সে তখন 
একটা নূতন ফিকিব বাহিব করিল । বাঁবাণনীতে পাচ শ ঘেসেডা* ছিল! তাহাবা প্রতিদিন 
মাঠে ঘাস আনিতে যাইত | যুবক নগবের বাহিবে এক স্থানে বড বড জালায় জল পুরিয্া রাখিল 
এবং উহ! হইভে ঘেসেডাঁদিগকে পিপাঁসাব সময় জল দিতে লাগিল। ঘেসেড়ার! তৃপ্ত হইয়া 
বলিল, “আঁপনি আমাদের এত উপকাব করিতেছেন » বলুন, আনব! কোন প্রত্যুপবার কবিতে 
পারিকি না।৮ যুবক কহিল, “তাহাব জন্য এত ব্যস্ত ফেন? যখন প্রয়োজন হইবে 
তোমাদিগকে জানাইব 1” 

এই সময়ে যুবকের মহিত এক স্থলপথ বণিকৃ ও এক জলপথ বণিকের বেশ বন্ধুত্ব জন্মিল। 
একদিন শ্থলপথ বণিক্ তাহাকে সণ্বাদ দিল, "ভাই, কাঁল একজন অশ্ব বিক্রেতা এই নগবে পাঁচ 
শত অশ্ব লইয়া আধিবে 1” এই কথ] শুনিয়া যুবক ঘেসেডাদিগকে বলিল, "ভাই সকল, 
তোনব! প্রত্যেকে কাল আনায় এক আটি ঘাস দিবে এব" আমার ঘাস বেচা শে না হইলে 
তোমাদের ঘাস বেচিবে না 1” ঘেসেডারা “যে আজ্ঞা” বলিয়া! তাহাই করিল। অশ্ববণিকু 
আর কোথাও ঘাস না পাইয়া যুবকের নিকট হইতে হাদার কাহণ মুল্যে পাচ শ আটি খান 
কিনিয়া লইল। 

ইহার কয়েক দিন পরে যুবক জলপথ বণিকের নিকট আনিতে পারিল পট্টনে? একখানি 
বড় জাহাঞ মাল লইয়া আসিয়াছে । তখন সে আর একট! মতলব অশাটিল। সে কাঁলবিলশ্ব 
না করিয়া দিন ভাড়ায় £$ একখানি গাড়ী আনিল এব* উহাভে চড়িয়। মহাসমারোহে পট্টনে 
গিয়া উপস্থিত হইল । সেখানে সে জাহাজের সমস্ত মালের দর ঠিক করিয়া নিদের নামাছিত 
অঙ্থুবি দিয়! বাতনা$ করিল » পরে তাঁবু খাটাইয্া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং 
অস্ুচরদিগকে বলিয়া দিল, “ফোন বণিক আসার সঙ্গে দেখা করিতে আসলে তাহাকে যেন 

একে একে তিনজন আরদালি সঙ্গে দিয়! ভিভরে "আলা হয়” 

এদিকে পট্রনে বড় জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া বারাণশীর প্রায় একশত বণিক উহার মাল 
কিনিবার জন্য সেখানে গমন করিল , কিন্ত যখন শুনিল কোন মহাজন একাই সমস্ত মাল বারন! 
করিয়াছেন, তখন তাহারা অহুসঙ্কান করিতে করিতে সেই যুবকের শিব উপস্থিত হইল। 

ক. সুপ্ল পহারক এই শক আদ্ছ। 
+ পন_ব্র (৮০০) 

হ. হাল ততাবধফালিকা রখ আছ ॥ ইহার অর্থ হাহা নিই কালহ জলা আবর্থাৎ একটা, বিন করকৃতি হিসাখ 
শাড়ী কযা বাহ। 

2 হৃল্নশকায়া (সঙাক্কার ) এই শক অগছ। 



5৮ এক নিপাঠ 
পিপাশিসীপিসাপিনি পপি সাপটা সত পেপসি 

ধনরশালায় যে কথোপকথন হইতেছিল ভগবান্ ভীহা বুঝিতে পারিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে দেখা দিবার 
অভিপ্রায়ে বুদ্ধশফ্যা পরিত্যাপূর্ববক বেশবিন্যানে প্রবৃত্ব হইলেন । রক্তবর্ণ গ্েপাট্টার উপর বিদ্যুত ন্যায় 
কায়বন্ধ সংযৌজিত হইল , সর্ষোপরি রক্তকম্বল সদৃশ বুদ্ধোচিত মহাচীবর শৌভা! পাইতে লাগিল যখন তিনি 
গন্ধকুটার হইতে বাহির হইলেন তখন ভীহার অনন্ত বুদ্ধলীল! শোভিত গতি দেখিয়া বোধ হইল থেন কোন 
কেশরী বা প্রমন্ত গজেন্ত চলিয়া যাইতেছে । তিনি সেই অলঙ্ৃত ধর্পুমণ্ডপে প্রভাময বুদ্ধাসনে অধিরোহণ 
করিলেন ডাহাব দেহনিঃস্থত ধড্বণ রশ্রিজাল উদগাচল শিখরাঁকচ + বালহৃর্ধোর অর্ণববঙ্গঃপ্রতিফলিত 
স্তঘালার ন্যায় চতুদদিক্ উদ্ভাসিত বৰিল। সম্যক্ল্ুদ্ধাকে দমগত দেখিয়া) ভিক্ষুসজ্ষ তত গাঁ কু দ্তাঁৰ 

অবলম্বন করিলেন 1 শান্ত! সকরুণ দৃষ্টিতে সেই সভা অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, “এই পরিষৎ অতীব সুন্দর , 

কেহই অস্বাভাবিক ভাঁবে হস্তরপদ্ বিচ্ষেপ করিতেছে না, হীচি, উৎকাস্ন পযাস্ত শুনা যাইতেছে না। ইহারা 
বুদ্ধমাহীক্যে এত শ্রদ্ধাহ্বিত এবং বৃদ্ধতেভ্রে এত অভিভূত যে আমি স্মন্ত জীবন নিস্তব্ধ থাকিলেও, যতক্ষণ 
কথা না ধলিব ততঙ্গণ অন্য কাহারও বাঁকান্কত্ত হইবে না।' অনন্তর তিনি হুমধুর ব্রহ্গভাষে ভিক্ 
দ্বিগকে সন্বৌধন করিয়া ঘলিলেন্, “ভিক্ষুগণ ভৌমবা সভা হইয়া কি আঁলৌচল!, করিতেছিলে এবং আমাকে 
দেখিয়া কি বলিতে ক্ষান্ত হইলে ?” 

ডীহারা বলিলেন, “ভগ্বন্, আমর! এখীনে বমিগ। কোন অনাবশ্যক কখা বলি নাই , আমর! আপনারই 
ুণকীর্ত্ন করিতেছিলাম | মহাপস্থক হার কনিষ্টের প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন নাঁই , আপনার শক্তি অলৌকিক, 
আমক্না এই সকল ক! বলিতেছিলাম ।' তাহ! শুনিয়। শীস্তা কহিলেন, “ভিক্ষুগণ, চুলপস্থক এ জন্মে আমীর 

প্রভাবে পাঁধজিক এ্রশ্বযালীভ করিল , পূর্বা এক জন্মেও সে আমারই প্রভাবে এঁহিক এ্রশ্বযা লাভ করিয়াছিল |” 

ভিক্ষুরা। তখন ভরগবান্কে ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ কবিলেন , ভগবান্ও নিম্নলিখিত কথা 
ভীবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই বৃত্বীস্ত প্রকট করিয়া দিলেন £_] 

পুরাকালে বারাণমী নগবে ব্রহ্গদত্ত নামে এক বাঁজ1 ছিলেন। তীহার সময় বোধিসত্ব 
শ্রেষিকুলে জন্ম গ্রহণ কবেন এবং বঙ়ঃপ্রাপ্তির পর শ্রেষ্টিপদে নিযুক্ত হইয়! “পুল্শ্রেগ্নু” এই 
উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরম বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমীন্ ছিলেন এবং নিগিপ্ভ 1 দেখিয়া শুভাশুভ 

গণনা কবিতে পারিতেন। একদিন বোধিসত্ব রাজদর্শনে যাইবাব দময় পথে একটা মৃত 
মুবিক দেখিতে পাইলেন । তিৎকালে আঁকাশে গ্রহ ও নক্ষব্রগণেধ €যন্ধপ সংস্থান ছিণ তাহা 
গণনা করিয়া তিনি বলিয়! উঠিলেন, প্যদি কোন বুদ্ধিমান্ সদ্বংশজ ব্যক্তি এই মৃত ইন্দুবট! 
ভুলিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে ব্যবসায় করিয়া পরিবার পোঁষণে সমর্থ হইবে 1৮ 

এ মময়ে এক ভদ্রবংশীয় অথচ নিঃস্ব যুবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে বোধিসব্েব 
কথা শুনিয়া ভাঁবিল, “ইনি ত কখনও না জানিয়! শুনিয়া কোন কথা বলেন না। মবা ইন্দুরটা 
লইয়া গিয়া দেখি কপাল ফিরে কিন! ।” অনন্তর সে ইন্দুবটা তুলিয়া লইয়া! গেল | নিকটে 
এক দোকানদার তাহার পৌষ! বিভালের জন্ত খাবাব খু'ঁজিতেছিল | সে যুবকের নিকট হইতে 
এক পয়সা $ দামে ইন্দুরটা কিনিল। যুবক তখন এ পর়স। দিয়া গুড কিনিল এবং এক 
কলসী জল লই্লা, যে পথে মাঁলাকাবেরা বম হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া ফিরে, সেইখানে 
গিয়া! বধিল। অনন্তর মালাকারের। যখন পুষ্প লইয়া ক্লান্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইল, তখন 
যুধক তাহাদিগের প্রত্যেককে একটু একটু শুড় ও এক এক ওডং & জল খাইতে দিল। 
মালাকারেজ। তৃপ্ত হইয়। ভাহাফে এক এক মুষ্টি ফুল দিয়া গেল। সে উহা বেচিগ্ন। যে পরমা 
পাইল তাহ। দিয়া পর দিন বেণী গুড় কিনিল এবং ফুলের বালারে গিয়া মালাকাবদিগকে 
"সাবার খাওয়াইল। মালাকানের! সে দিন তাহাকে কতকগুলি ফুটস্ত ফুলের গাছ দিদ্বা গেল । 
এইরূপে গুণ ও ফুলগাছ বেচিন্া। ছুই চারি দিনের মধ্যে তাহার আট কাহণ পু*দি হইল । 
৯ মুলে সুর শল আছে | ইহ উদ্াগলের প্রতিশধ | । লিন লক্ষবকেলকাজেলহ দিক্ 
কুছ এবং দশিশে গো, হগ ও দিল, উহার স্ভফলগ্রন। ২ হুল “কাকিপিকশ এই শঙ্গ 'নাছ। ইহা তৎকাল 
প্রচলিত একপ্রকার তামমুহা শ২* কপরিক | 3 পালি উনুক্ষ (সঙ্গত স্লিস্কা)। 



৪-_-ুল্লশ্রেঠি জাতক ১৯ 

অনন্তব এক দিন খুব বড বৃষ্টি হইল এবং বাজার বাগানে বিস্তব শুকৃনা ও কীচা ডালপালা 
ভাঙ্গিয়! পডিল। আলী বেচাঁবি কি উপায়ে এই আবঞ্জলারাশি সবাইবে ইহা ভাবিতেছে, 
এমন সমবব এ যুবক তাহাব নিকট গ্রিক বলিল, “বদি তুমি এ সমস্ত আমাকে বিনামুল্যে ছাডিয়। 

দাও, তাহা হইলে এখনই আমি বাগাঁন পবিষ্কাৰ কবিয়! দিতে পাবি মালী তত্লণাৎ এই 
প্রন্তাবে সম্মত হইল ॥ তখন যুবক, পাঁডাব ছেলের! যেখানে খেলা কবিত সেইখানে গেল 
এব* ছেলেদিগকে একটু একটু গুড খাইতে দি! বলিল, “ভাই সবল, তোমর আমার সঙ্গে 
আইস, বাজাব বাগানটা পরিক্ষীৰ করিতে হইবে” ছেলেক্বা গুড পাইয়া! বড খুসি হইয়াছিল , 
তাহাবা মন্ত্টচিত্তে ডালপালা সমস্ত তুলিয়া আনিয়া ব্াস্তার উপর গাদা কবিয়া বাখিল। 

সে দিন বাঁজার কুম্তকাবেব কাঁঠেব অনটন্ হইয়াছিল । সে হুডি ধকসী পোড়াইবাব 
জন্য কাঠ কিনিতে গিয়া) ডালেৰ গাঁদা দেখিতে পাইল এব* নগদ ষোল ধাহণ ও কয়েকটা হাডি 
দিয়া সমস্ত কিনিয়া লইল। 

সমস্ত খবচথরচা বাদে যুবকের হাতে এইবূপে চব্রিশ কাঁহণ মজুত হইল সে তখন 
একটা নূতন ফিকির বাহিব করিল। বাঁরাণসীতে পাচ শ ঘেসেডা* ছিল। তাহাব প্রতিদিন 
মাঠে ঘাস আনিতে যাইত | যুবক নগরেব বাহিরে এক স্থানে বভ বড জালায় জল পুরিয়! রাখিল 
এব* উহা হইতে থেসেডাদিগকে পিপাসাব সমক্ধ জল দিতে লাগ্রিল। ঘেসেডারা তৃপ্ত হইয়! 
বলিল, “আপনি আমাদের এত উপকার কবিতেছেন ১ বলুন, আমরা বোন প্রত্যুপকার কবিতে 
পাবিকি লা1% যুবক কহিল, “তাহাঁব জন্য এত ব্যস্ত কেন? যখন প্রয়োজন হইবে 

তোমাঁদিগকে জানাইব 1” 

এই সময্ষে যুবকের সহিত এক স্থলপথ বণিক ও এক জলপথ বণিকেব বেশ বন্ধুত্ব জন্মিল। 
একদিন স্থলপথ বণিক তাঁহাকে স্বাদ দিল, “ভাই, কাল একজন অশ্ব বিক্রেতা এই নগরে পাঁচ 
শত অশ্ব লইয়! আসিবে । এই কথ! শুনিয়। ঘুবক ঘেসেডাঁদিগকে বলিল, “ভাই সকল, 
তোমরা প্রত্যেকে কাল আমা এক আঁটি ঘাস দিবে এব* আমার ঘাস বেচা শেষ না হইলে 
তোমাদের ঘাস বেচিবে ন।৮ ঘেসেডারা “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাহাই করিল। অখবণিকৃ 
আর কোথাও ঘাস্ সা পাইয়া যুবকেব নিকট হইতে হাঁজার কাঁহণ মুল্যে পাচ শ আটি ঘাস 
কিনিয়। লইল। 

ইহাব কয়েক দিন পবে যুষক জলপথ বণিকের নিফট জানিতে পারিল পটনে + একখানি 
বড জাহাজ মাল লইয়া আগিয্সাছে। তখন দে আব একটা মতলব আটিল। সে কালবিলম্ব 
লা কবিয়। দিম ভাড়ায় £ একখানি গাড়ী আনিল এব উহাতে চড়িয়া মহামমারোহে পট্টনে 
গিয়। উপস্থিত হইল । মেখানে সে জাহালের সমস্ত মালের দর ঠিক করিয়া নিজের নামাহ্কিত 
অনুরি দিয়া বার়না$ করিল, পরে তাবু খাটাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল এব* 
অনুচরদিগকে বলিয়া! দিল, “কোন্ বণিক আমার সঙ্গে দেখা কৰ্তে আসিলে তাহাকে যেন 
একে একে তিনঙ্গন আরদালি সঙ্গে দিয়া ভিতরে 'আনা হয় ।” 

এদিকে পটুনে বড় জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া বানাণসীর আয় একশত বণিক উহার মাল 
কিনিবার জন্য সেখানে গমন করিল , কিন্ত ঘখল শুনিল কোন মহাজন একাই সমন্ত মাল বায়না 

করিয়াছেন, তখন ভাহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে কেই যুবকের শিবিরে উপস্থিত হইল। 

শ* সুস্ল ততুপহারক” এই শব্দ আছে । 

1 পউন-ষন্দর (০০ 
$ মল শতাবহফালিক রখ” অপছ। ইলার অর্থ হাহা সিছি্ কালের জন্য অর্থাত দ্টা বেন কপি হিশাষ 

শাড়ী করা হাছ। 

3 মাল 'সিতাকারা (স্গাঙ্ধার ) এই শঘ আতছ। 



২ প্রথম নিপাঠ 
০282254 
সেখানে শিবিবেৰ ঘটা এব* আবদালী, চৌঁপদাঁৰ প্রভৃতির ছভাছডি দেখিয়! তাহারা মনে কবিল 

এই যুবক নিশ্চিত অতুল এ্রখর্যের অধিকারী । ভাহাবা এক এক করিয়া যুবকেব সহিত 
সাক্ষাত করিল এব* মীলেৰ এক এক অণ্ণ পাইবার জন্ত এক এক হাঁজাঁর মুদ্রা লাভ দিতে 
অন্নীকার কবিল। অনস্তব যুবকের নিজেব যে অণ্শ বহিল, তাহাও কিনিবাব জন্ত তাহাব! আর 
এক লক্ষ মুদ্রা লাভ দিল! এইরূপে যুবক ছুই লক্ষ মুদ্রা লাভ কবিয়! বাঁবাণসীতে ফিবিয়া! গেল। 

যুবক দেখিল বোধিসত্বেব পরামর্শ মত কাঁজ কবাতেই তাহাব অনৃ্ট সথপ্রসন্ন হইয়াছে। 
অতএব কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্থপ্ূপ নে একলক্ষ মুদ্রা লইয়া বোধিসত্বকে উপহা দিতে গেল। 
বোধিসব বিজ্ঞাসা কবিলেন, “তুমি এত অর্থ কোথায় পাইলে? তখন যুবক, মরা ইনুর 
ভুলিয়া! লওয়! অবধি কিনূপে চারি মাসর মধ্যে সে বিপুল বিভবশাঁলী হইয়াছে, সমস্ত বৃত্তান্ত 
খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ব বিবেচনা! কবিলেন, “এই বুদ্ধিযান্ যুবক যাহাতে অন্ত 
কাহারও হাতে গিয়া না গড়ে তাহা। কবিতে হইবে) অনস্তব তিনি তীহাৰ সহিত নিজেব 
শ্রীপ্তবয়স্কা কণ্ঠাঁব বিবাহ দিলেন! বৌধিসন্রেব অন্য কোন সন্তান ছিল না, কাঁজেই যুবক 
তীহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকাবী হইল এব* বৌধিস নিজকর্মীন্ুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর 
গমন কৰিলে হ্বয়* বারাণসীব মহাশ্রেন্টিপদ লাভ করিল। 

[কথাবমালে সম্যকসম্ুদ্ধ অভিসুদ্ধন্ৰ্ ধারণপূর্ধ্বক এই গাথ! পাঠ করিলেন _- 
লয়ে অল্প খুলধন প্রচুর এশর্ধায লর্তে বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ জন 
লইয়! স্ফ,লিঙ্গশীত্র ফুৎকাঁরে পৌষণ করি কবে লৌক মহীগ্সি জন! 

| সমবধান_-তখন চুমপ্থক ছিনেন নেই শ্রেচীর শি্য এব আমি ছিলাম চুল্লসহাশ্তী।], 
সুটকথাসরিৎসাগরেও এইরূপ একটা আধ্যাক্সিকা আছে। 

০9--তগ্$লনালী জাতিন্ক ।* 

[শবান্ত। জেতবনে অবস্থিতিকালে শথবির লীলুদাসীর 1 সন্বপ্ধে এই কথা বলিয়/ছিলেন। এই গখয়ে মল্প 
জাতীয় স্থবির দব্বে। তিশঙ্ষুস ঘের ভুত্তোদ্দেশক ছিলেন। তিনি প্রার্ত কালে যে শলাঁকা দিতেন? তাহ! 

দেখাইয়। স্থবির উদ্ধায়ী কৌন দিদ উৎকৃষ্ট কোন দিন বা নিকৃষ্ট তুল পাইতেন। উদদীরী যে যে দিন নিবৃষ্ 
তগুল পাইতেন সেই নেই দিন শলাঁকাগারে 6 গণ্ডগৌল করিতেন । তিনি বলিলেন প্দব্ধে! ভিন্ন কি আর বেহ 
শলাকা বিতরণ করিতে জীনে নী? আমর কিএ কাজ করিতে পারি না? এক দিন ভীহাকে এইরূপ 
গণ্ডগোল করিতে দেখিয়া, অহ্য সকলে ভাহার সম্মুখে শলাকাঁর ঝুড়ি বাঁধিয়া বলিল “বেশ কখা আজ আপনিই 
শ্লাক! বিতরণ করুন)” তদ্বধি উদ্ীয়ীই স ঘের মধ্যে শলাকো। বিতরণ করিতে লাগিলেন । কিস্ত বন্টন করিষাটর 

মময় তিনি কোন্ তঙুল উৎকৃষ্ট কোন্ তণুল নিকৃষ্ট তাঁহা বুঝিতে পাঁরিতেন না কত দিনের ভিশ্ষু হইলে 
উৎবৃষ্ট তওুল পায় কত দিনের তিক্ষুকে নিৰৃষ্ট তুল দিতে হয় তাহাও ভাহার জান! ছিল না। শলাকা গৃহে 
ভিক্ষুদিগের নাম ডাঁকিবা্ন সময়েও কাহাকে অগ্ডে ডাকিতে হইবে কাহাকে পশ্চাতে ডাকিতে হইবে তাহা তিনি 
দানিতেন না। কাজেই ভিক্ষুরা যখন শনাকাগৃহে উপবেশন করিতেন তখন উদ্দায়ী ভূমিতে খা শিশ্তিতে দাগ 
দিয়া স্থির করিয়। লইতেন এখানে অসুক দল ছিল এখানে অমুক দল ছিল ইত্যাদি। কিন্ত পর দিন হয়ত এক 

৭. সুলট_-এক পবা পরিযপ্ৰে প্ত ( যেযল আমাদের প্রি ইভ্যাি 9) 
1 লাশুদায়ী_ুলবুষ্ধি উদায়ী। উদাঠী এই ব্যক্তির লাম । 

$ বিহারন্থ ভিক্ষুদিগকে প্রতিদিন তোজ্য বন্টন করিয়া দেওয়া ভত্বোদ্দেশকের কার্য । ভিক্ষুর! কোন কোঁন 
দিন উপীপকদিন্গর গৃহ নিমস্িত হইতেন দে দিন বিহার হইতে কোন ভোজ দিবার প্রয়োজন হইত লা। 
অন্ঠান্ত দিন বিহাছের ভাার হইতে ততুলদি বিতরণ করিতে হইত ॥ ভিক্ষুরা প্রাত কালে এক একটা শলাক! 
পা বস রানার 

ক্স হ্যা়পরার়ণ পিভীক এব" ধীর ্ দে বুদ্ধিনান্ প্রকৃতি ঈদৃশ প্রবীণ ভিক্ষারাই ভতো” 

5 খেশৃহে শশীক) বিতরণ কর! হইত ) 
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দলের অল্প লোক ও অন্য দলের অধিক লোক উপস্থিত হইত ॥ এরূপ ঘটিলে দাগ অল্প ছলের জন্য নিম্মে এব" 
অধিক দলের জন্য উপরে পড়িবায় কথা, কিন্ধ উদ্দা়ী তাহ! শ্রা্থ করিতিন না। তিনি পূর্বাদিনের দাগ 
দেধিয়াই শলাকা বন্টন করিতেন। অপিচ কোন্ দলকে কি দিতে হইবে তাঁহাও তিনি খুঝিতেন না। 

ভিক্ষুরা। বলিতেন, “ভাই উদ্দায়ী দাগটা বড উপরে উঠি্লাছে অধচ ভিহ্কুর সখা! কম”, কিবা “দাগটা বড় নীচে 
আছে, অথচ ভিক্ুর সখ্য! বেশী” কিংব। “এত বৎসরের ভিঙ্ষুদিগকে ভাল চাঁছল দিতে হইবে, এত বতনন্রর 
ভিচ্মুনিগকে মন্দ চাল দিতে হইবে" ইত্যাদি। কিন উদাজী ভাহান্দর কথায় কাণ দিতেন নাঃ তিনি 
বলিতেন, “য্খানকার দাগ সেখানেই আছে। আমি তোষান্দর কথা বিশ্বাস করিব, না আদার দাশ 
বিশাস করিব 

এইকপে জালাতন হইয়! একদিন বালক ভিক্ষুক ও শ্রামণেরগণ উদ্বামীক শৃলাকাগার হইতে বাহির 
করিয়া! দিল। তাহারা বলিল, “ভাই লান্ুদাী, তুমি লাকা! বিতরণ করিলে ভিঙ্ষুরা স্ব স্থ প্রাপ্য হইতে বক্িত 
হয়। তুনি এ কার অনুপযুক্ত, অতএব এখান হইভে চলিয়া যাও।” ইহাতে শলাকাগারে মহা কোলাহল 
উপস্থিত হইল! শান্তা স্থবির আনন্দকে 1 জিন্ঞান! করিলন *শলাকাগারে কোলাহল হইঠে”্ছ কেন?” 

আনন্দ তখাগতকে সন্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন? তাহা শুনিঘ্া) তথাগত বলিদ্লন, “উদ্ায়ী নির্বাদ্ধিতা বশতঃ 
এখনই যে কেবল অপরের প্রাপ্যহানি করিভোছ তাহা নাহ, পুক্ধেও সে ঠিক এইরূপ করিয্লাছিল।” 

আনন্দ বলিলেন “প্রভু দৃয়! করিয়া! ইহার অর্থ বুঝাইয়। দিন তখন ভগবান ভাঁবান্বর-প্রতিচ্ছন্প সেহ 
অতীত কথ! কট করিলেন £-] 

পুরাকাঁলে বারাণলী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসব তাহার অর্থ 
কারকের$ কাঁজ করিতেন। তিনি হস্তী, অশ্ব, মণি, মুক! প্রভৃতির মূল্য নির্ধারণ করিয়া 
বিক্রেতাদিগের, যাহার যাহা! প্রাপ্য, তাহ। চুকাইস্স! দিতেন 

রাজ বরক্মদত্ত অতি অর্থলোনুপ ছিলেন। এক দিন তাহার মনে হইল “এই অর্থকাঁরক 
যে ভাবে মুল্য নিরূপণ করিতেছে, তাহাতে অচিরে আমার ভাগার শুন্য হইবে। আমি 
ইহাকে পদচ্যুত করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে অর্থকারকের কাজ দিব।£ অনন্তর তিনি 
জানালা & খুলিয়া দেখিলেন একট! পাডাগেঁয়ে লোক উঠান দিয়া হাটিস্সা যাইতেছে । এ বান্তি 
নিতান্ত নির্বোধ অথচ লোভী ছিল। কিন ব্রচ্মদত্ তাহা জানিতেন না, তিনি ভাবিলেন 
এইবূপ লোককেই অর্থকারক করা উচিত তিনি তাহাকে ডাকিয়া দিজ্ঞাসা করিলন, “তুমি 
আমার অর্থকারকের কাজ করিতে পারিবে কি ?” সে বলিল, “হা মহাঁরাল, আমি এ কাছ 

করিতে পারিব।৮ ত্রত্মদত্ত তদ্দগডেই সেই লোকটাকে নিযুক্ত করিয়া ভাগাররক্ষা সন্থন্ে 
নিশ্চিন্ত হইলেন। 'অত্রঃপর সে, যখন যেমন খেঘ়্াল হইত, হস্তী, অশ্ব প্রহতির দুল নিষ্ভিরণ 
করিত, কোন্ ভ্রব্যের প্রর্বত মুল্য কত হইতে পারে তাহা একবারও ভাবিত না। কিন্ত 
রাজার অর্থকারক বলিয়া কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না, সেযে দুলা 
'অবধারণ করিয়া দিত, বিক্রতাদিগকে তাহাই লইতে হইত। 

এক দিন উত্তরাঞ্চল হইতে এক অশ্ববণিক্ পাচশত অশ্ব লইফা বারাণসীতে উপনীত হইল। 
বাঁদা নুতন অর্ধকারকাকে লেই সকল অঙ্খের হুল নির্ধারণ কলিতে বলিলেন । সে গিয়া স্থির 
করিশ পাচশ ঘোড়ার দাম এক পালি চাউল, এব" অঙ্থ বণিকৃকে এ মুল্য দিঙ্বাই ঘোড়া 
গুলিকে রালার আন্তাবলে লইয়া যাইতে ছুকুল দিল) শ্ববণিক হহবুদ্দি হই বোপিসহেহ 
লিকট শেল এবং যেস্্প ঘটহাছিল সমস্ত বলিঙ্বা প্রধন কি কর্তবা জিতল করিস | বোশিসায় 

পোশাক পাশ পিসি শাসন 

৮. হাতে হাহ তিক এই পক আছ । পিহরা শ্গ স সুত হিতে শশা কপার ইহার অর্থ হিচযতয ও 

জট মু বদল নু কাকা তি হইত 

$ আনক্দ-তৃদ্ধ্াদহ একমল ধান শিহা। ইনি ধ্টপাওপহিক এই উপল ৮ ইয়াসিন | সাংশ্াত 
(যেন পাঠা হাত্যে। 

2. কাস ছে সাল পেহা ছু ফখাতেতিক, আখ কারক সেই পি মু বি কবর 
হু হান পলিপ ওই শক আপা । 
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বলিলেন, *যাঁও, উহাকে কিছু ঘুষ দাও এবং বল যে, "মহাশয়, পাঁচশ ঘোড়ার দান যে এক পালি 

চাউল ভাহা ত আপনি স্থিয় কবিম়। দিলেন ১ বিস্ক এক পাশি চাউিলের কত দাম, তাহ! 

বুঝিতে পারিলীম না দয়। করিয়া বাজাব সাক্ষাতে এই কাটা বুষাইগা দিবেন কি? যদি 
ইহা উত্তরে নে বলে “হাঁ, বুষাইয়া দিব, তবে ভাগাকে সঙ্গে লইয়া রাছসভায় যাইবে 
আমিও স্খোনে উপস্থিত থাকিব” 

অশ্ববণিক্ কিছুমাত্র দ্রিপবোধ লা করিয়া এই পরাদর্শ মত কাজ করিনি । লোভী অর্থকারক 
ঘুধ পাইয়া ড় খুনী হইল এব* এক পালি চাউলের দাম কত তাহ বাজান নিকট বলিতে 
অশ্লীকাৰ কব্লি। অশ্ববণিক তখনই ভাশকে ব্রাঙ্মভায় লইয়া খেল। সেখানে বোধিসু 
এব* অমাত্াণণ উপস্থিত ছিলেন। অশ্ববণিব্ শ্রণান কৰিয়। বলিল, শনশারাভ, পাচ শত 

ঘোভার দাম ঘে এক পালি চাউল এ ধন্বন্ধে 'আাঁমি আপত্তি করিতেছি ন1, কি দয় কছিয়। 
আপনার অর্থকারক মহাশয়কে ছিজ্ঞাসা করান যে এব পালি চাউলের দাঁঘ কত” বনিকের 
অভিম্জি বুঝিতে না পারি বাজ! বলিলেন, বলত অর্থকাবক, পাঁচ শ ঘোড়ার দাদ কত %” 

সে উত্তর দিল, “মহারাজ, পাঁচ শ ঘোড়াব দাম এফ পালি চাউল |” রাজ! আবার লিজ্ঞামিলেন, 
“বেশ কথা, এখন দেখ ত পাঁচ শ ঘোড়ার দান এক পালি চাউল হইলে এক পালি চাউলর 
দাম কত হয়।” সে উত্তর দিল, “মহাঁবাজ, এক পালি চাউলেব দাম সমস্ত বারাথসী সহর ও 
সহব্তলি।** 

এই কথা শুনিয়া অমাত্যগণ অষ্টহাস্য করিয়া করতালি দিতে দিতে বলিলেন, “আমর! 
এত ফীল জানিতাম পৃথিবী ও বাজ্যের বোল মূল্য অব্ধারণ কৰা যায় না, এখন শিখিলাম 

বারাণসীবাল্য ও বারাণনীর বাঁজ। উভযনের মূল্য এক পালি চাউল মার? আহা! অর্থকারকের 
কি অন্ভুত বৃদ্ধি। কি কৌশলে যে এ অপদার্থ এতকাল এই পদ ভোগ করিয়! আসিতেছে তাহ! 
আমাদের বুদ্ধিব অগোঁচর। অথবা বাঁজা যেগন, তাহার অর্থকারকও ভেমন-_-যোগ্য* ঘোগ্েন 

যোজযেত। 

তখন বোধিসন্ব এই গাঁথা পাঠ করিলেন £__ 
উপকণ্ঠমহ বারাখসীবাম, মূল্য তার বত হয়? 
নালীকা! পুরিতে ঘে তুল চাই, তার বেখী কু নয়। 

আশ্চযা খ্যাপার গুনআরবার  পঞ্চশত অশ্ব মুলা-_ 
তাও নর্কিতিক দেই মত এক  তঙুলনািকা তুলা? 

সব্বনমন্মে এইরূপ অপদস্থ হইন্সা রাঁজ। তন্ুহূর্তেই সেই পাডার্গেয়ে লোকটাকে তন্লীতাডা 
ল্ইয়! প্রস্থান কবিতে বলিলেন এন বোধিসতৃকে পুনর্ধার অর্থকাঁবফেব পদে প্রতিঠাপিত 
করিলেন। অনন্তর বোধিসত্ব জীবনাবসানে কন্মান্ুরূপ ফলভোগার্থ লোকাস্তর গমন্ করিলেন । 

[ সমবধান--তখন স্থবির লালুদায়ী ছিল অতীতকালের সেই নিব্বোধ ও লৌভপবায়ণ অর্থকারব এব 
আছি ছিলাম সেই সথক্বুদ্ধি অর্থকারক ] 

৬ ছেনিশর্সজাতিহ্ । 

[ শান্ত জেতবনে অবস্থিতিকালে কৌন বিভবশীলী তিক্ষু দন্বদ্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা খায় শ্রাবন্তী 
বাসী এক ভূম্যধিকারী পড়ী বিয়োগের পর প্রব্রজা। গ্রহণ করেন। প্রব্রাজক হইবাঁর সঙ্কল্প করিয়াই তিনি নিজের 
ব্যবছীার্থ একটা শ্রকোঠ একটা অপ্রিশীল এব একটা ভাগীর-ৃহ শ্রশ্থত কক।ইরািলেন এব যতদিল 
৭ োৌিীিীিলীস্প শোপিস পপ 

সু পালিটাকাকার বলেন ষে অর্থকারক প্রথমে রাঁজীর সনন্তষ্টিসীধনীর্ঘ গঁচশ ঘোঁডার দাম এক পালি চাউল 
এই কৃথা বলিয়াছিল ॥ কিন্ত শেষে অশ্বব্ণিকের নিকট উৎকোচ পৃইয়! ন্তিন্ নাব্বাখের ন্যায় সগন্ত বানাণসী 
রাজা এক পালি চাউলের তুলামূল্য এই ব্যবস্থা দিয়াছিল। তকালে শুদ্ধ বারাণনী নগরীর চতুদ্দিকে যে 
আটীন্ধ ছিল ভাহীর পরিমাণ নয় যোঁজন। উপ ধরিলে বাজ্যের পরিধি একশত যোজনের কম ছিল নয 
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সেই ভাঙার ঘৃততত্লাদি ছার! পরিপূর্ণ হয় নাই, তভদিন তিনি প্রত হন নাই) প্রত্রা্ক হইবার 
পরেও তিনি ভৃচ্যদিগকে ডাকাইয়া ইচ্ছানুক্ধপ খাদ্য পাক করাইয়া আহার করিতেন। ভাহার আসবাবেরও * 
ক্মৃভীবে ছিল না; তিনি দলের জন্য এক প্রস্থ এবং ঝাত্রিজ জন্য এক প্রস্থ পরিচ্ছদ আবিতেন এব বিহারে 
প্রশ্তান্ত অংশে একাকী অবস্থান করিতেন । 

একদা এ বাক্তি পরিচ্ছদ ও শধ্যা বাহির কক্রিয়া প্রকোঠ মধ্যে শুকাইতে দিয়াছেন, এখন সময়ে কতকগুলি 
জনপদবামী ভিঙ্কু নাদা অঞ্চলের বিহার পরিদর্শন করিতে করিতে সেখানে উপহ্িত হইলেন । তাহারা ও 
ভিক্ষুর শয্যা ও পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া ভিদ্তীসা করিলেন, “এ সমন্থ কাহার"? + ভিহ্ বজিলেদ “এ সমন্ত 
আনার |” সেকি? এই এক বহির্বাস, এই এক বহির্গাস । এই এফ অন্তর্বাস এই এক অন্তর্বান 1 আর 
এই শধ্যা-এ সমন্তই কি আঁপনীর 1” *হ, এসষন্তই আমার £ অনয কাহারও নহে)” "মহাশয়, শগবানূ 
ভিশ্ষুদিগের জনা কেধল ত্রিচীবরের ব্যবস্থা করিয়াছেন । আাপনি যে বুদ্ধের শাসনে প্রবেশ করিছাছেন, ভিসি 
কেসন নিংস্পৃহ , আর আপনি ভোগের জনা এত উপকরণ সংএহ করিয়াছেন । চলুন আপনাকে দশবালর 

নিকট লইয়া যাই*' | ইহা বলির! ত1হ|র দেই ডিক্ষুকে লইয়' শান্তার নিকট গেলেন । 
ডাহাদিগকে দেখিয়। শীন্তা ভিউগঞানা করিলেন, প্তিন্নুগপ, তোমরা এই ভিক্ষুকে ইহার ইচ্ছার বিরদ্ধেও 

এখানে আনিলে কেন?" “ভগব্ন্, এই বাকি বিভবশানী | ইনি পরিচ্ছদাদি বহু উপকরণ সংত্হ করিছাছেন ।” 
শকি হেভিশু ইহারা বলিতেছে, তুমি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি একধা সত্য কি?” হা ভগবন, একদা 
সভা।”" "তুমি পরিচ্ছদাদি উপকরণের এত ঘটা করিছাছ কেন” আমি কি নিত লিংস্পৃহতা, সহষ্টচিরত।, 
নির্চনবাস, দুঢ়বীর্ধাতা প্রতি প্রশ*সা করি না?” 

শান্তার এই ক্ধায় তুদ্ধ হইয়া দেই ভিক্ষু বলিলেন “হবে আমি এইভাবে বিচরণ করিব” এবং বহিক্গাস 
ফেলিয়া দিয়! সঠামধ্যে একচীবর মা পরিধান করিয়া জাইকা রহিলেল । ভাহাকে উপদেশ খারা ধর্দপাধে 
পরিচালিত করিবার অভিপ্রায় শান্থা বলিলেন, “তুহি লা গর্তে উদকয়াশসরূশে জন্গপ্রহণ করিয়া লঙ্গাশীলহা 
বর্ন করিবার লনা খবাদশ বং্শর বহ খত করিয়াছিলে ? তষে এখন কিরুচপে গৌরবমতর বুক্ষশাসণ্ন অবিইউ হইসাও 
নিলগ্্র্বে বহির্বান পরিহারপূর্বাক ধাড়াইয়। আছ) এই কপীয় উদ ভিলরে লক্ষানীলতা ক্িরিপ 
আমিশ , তিনি পুনর্ধার বহির্কাস গ্রহণ করিলেন এবং শান্টাকে প্রণিপাতপূর্বাক একা উপবেশন করিলেন ॥ 

তপন ভিশ্তুরা উদকরাক্ষম সজাগ বৃধাস্থ নানিবার নিদিব বাগ্রতা প্রকাশ করিলেন । তাহা জেপি শান্বা 
শাব।স্ুরপ্রতিচ্ছশ্ন লেই অতীত বধ! প্রকট করিলেন £-] 

পুরাকালে বারাণসী বরাজ্যে ব্রহ্ষদত নামে এক রাজ! ছিলেন । বোদ্সর তাহার পুলহপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া মহিংসাদকুমার এই নাম শ্রাপ্ত হন বযোধিসম্ব যখন ছুই তিন বংসর বয়সে 
হাটিতে ও ছুটাদু্ট করিতে শিথিয়াছেন, তখন তাহার একটী সঙ্কোদর জস্মিল। বাছা এই 

পূঙ্গের নমৈ গ্রাখিলেন চহ্কূজনতৈ € আনশ্থর চত্দবৃঙ্্র হল ভাতে এ ডাটিতে শিখিলেন, 
খল মহিষীহ প্রাণবিকোগ হইল এবপত্রন্বদহ পুনন্দীর দারপবিঠত করিয়া নবীনা মহিহীকে 
মবনের সর্বান্থ করিয়া লইলেন। 

কিহুংকাল পরে নবীনা মহিহীও একটা পুজ শ্রমব করিলেন ১ ফি নাম হাপা হইল হৃর্াং 
বুমাব। বাছা নবফুমার লা কছিয়া 'অতিমাতহ লাহলাছিত হইলেন এবং মহিহীকে বলিলেল, 
পত্রে এই বালকেনু জন্য তুমি হে বন প্রার্থনা কহিবে আহি তাহাই দিব কিছু মহিহী 
পন কোন ধনু চাহিলেন না, তিনি বলিলেন, শন, খন শুয়োছল হইবে। তপন 

স্াপলাকে একপ। হণ কজাইতা দিব | 



৪ এক নিপাঠ 
স্পস্ি শসা সপিসিশ 

কালমহকারে নুর্য্যকুমার বয়ঃপ্রাণ্ড হইলেন! তখন একদিন মহিষী রাজাকে 
বলিলেন, প্মহারাঁজ এই বালক যখন ভূমি্ঠ হয়, তথন আপনি অঙ্গীকার করিয়া 
ছিলেন ইহাকে একটী বর দিবেন। অতএব এখন ইহাকে বাজপা দান করুন |” 
বাজ উত্তর করিলন, “আমার প্রথম ছুইপু্র প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। আমি 
তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমার পুত্রকে বাল্য দিতে পারি না” | কিন্তু মহিষী এ কথায় 
নিরন্ত হইলেন না। তিনি এই প্রার্থনা পূরণের জন্য বাজাকে দিবারাত্র জালাতন কবিতে 
লাগিলেন। তখন বালার আশঙ্কা! হইল পাছে মহিষী কুচক্র করিয়া সপত্বী পুক্রদিগের কোন 
অনিষ্ট করেন। তিনি মহি*সাসকুনার ও চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, প্বৎসগণ, যখন 

সুধ্যকুমারের জন্ম হয়, তথন আমি তোমাদের বিমাতাঁকে একটী বর দিতে চাহিয়াছিলান। 
মেই বরে এখন তিনি সুর্য্যকূমাবকে বাজা দিতে বলিতেছেন। কিন্ত সুর্যযকুমাঁধ বাজ! হয় 
এ ইচ্ছা! আমাৰ একেবারেই নাই। তথাপি স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্কবী , আশঙ্কা! হয় বাণী হয়ত 
তোমাদের খর্বনাশসীধনের চেষ্টা করিবেন । অতএব তোমরা এখন বনে গিয়া আশ্রন্ন লণ্ড। 
আমার মৃত্যু হইলে শাস্ান্ুসারে এ রাল্য তোখাদিগেবই প্রাপ্য » তোমরা তখন আসিয়া ইহা 
গ্রহণ করিও।* অনন্তর অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে করিতে তিনি পুজদ্বয়ের মুখচুদ্ধন 
কবিষ্স! তাহাদিগকে বনে গাঠাইলেন 

রাজকুমারছয় পিতাব চরণধন্দনা কবিয়া যখন প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন, তখন 
গুর্ধ্যকুমাব প্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিতেছিঃলন। অগজছয়েব বনগমন কারণ জানিতে পাবিষ়া 
তিনিও তাহাদের অন্ুগমন কব্পিতে সঙ্কল করিলেন। এইবপে তিন ভাই একসঙ্গে বনবাস 
করিতে গেলেন। 

বাজকুমারেরা! চলিতে চলিতে অবশেষে হিমালয় পর্তে উপনীত হইলেন! সেখানে 
বোধিসত্ব একদিন এক তরুমূলে উপব্শন করিয়া হৃ্রয্যকুমান্নকে বলিলেন, “ভাই, ছুটিয়া 
একবাব এ সরোবরে গিক়া গান কব ও জলখা', শেষে ফিব্রিবাঁধ সময় আমাদেব জন্য পদ্ম 
পাতায় কিছু জল আনিস্।” 

এ সরোবর পুকব্বে কুবেরেব অধিকারে ছিল। তিনি উহা এক উক রাক্ষদকে দান 
করিয়৷ বলিয়। দিয়াছিলেন “দেবধন্ম জ্ঞানহীন যে ব্যক্তি ইহার জলে অব্তব্ণ কবিবে 
সে তোমার ভক্ষ্য হইবে । যাহাবা জলে অবতরণ করিবে না তাঁহাদের উপব কিন্ত তোঁমীব 

কোন অধিকার থাকিবে না।” তদবধি সেই উদ্ক বাক্ষদ, কেহ জলে অবতবণ করিলেই, 
তাহাকে “দেবধন্ম কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এব* সে উত্তব দিতে না পাব্িলে তাহাঁকে 
খাইয়। ফেলিত। স্ৃধ্যকুমার এ বৃত্তান্ত জানিতেন না। তিনি নি শঙ্ষমনে যেমন জলে লামিয়! 
ছেন অমনি উদক রাক্ষস তাঁহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাস! করিল, "দেবধম্ম কাঁভাকে বলে জান কি?” 
হু্্যকুমাৰ বলিলেন, "জানি বৈকি, লোকে সুর্য ও চন্দ্রকে দেবতা বলে।” ররা্মস বলিল, 
পমিথ্যাকথ। * তুমি দেবধন্ম জান না ।» অনন্তর সে হুষ্যকুমাবকে টানিয়া গভীর জলের ভিতর 
লইয়া গেল এব. নিজের আগ্ারে আবদ্ধ কবিষ্ন। রাখিল। 

হুরধ্যকূমারের ফিরিতে বিলম্ব দেখিরা বোঁধিলব চন্দ্রকুঘারকে তাহার অগ্ুসন্ধানে পাঠাই 

লেন। ন্বান্মস চন্দ্রকুমারকেও ধরিয়া ফেলিল এব* সেই প্রশ্ন দিজাস! করিল। চত্্রকুমাব 
উত্তর দিলেন পদিকচতুষ্টয দেবধর্ম্ম বিশিষ্ট ।” বাঁক্ষস বলিল “মিথ্যাকথা, ভুমি দেবধর্ম জান 
না।+ সে চন্দ্রকুমারকেও টানিয্! গভীর জলের ভিতর লইয়! গ্রেল এব নিজের আগারে 
আবদ্ধ করিয়া বাখিল। 

চগ্রকুমারও ফিরিয়া আসিলেন না! দেখিয়। বোধিসত্বের আশঙ্কা হইল হয়ত ছুই ভ্রাতারই 
কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। তিনি তাহাদিগের অনুসন্ধানে ছুটিলেন এব* পদচিহ দেখিয়া! বুঝিলেন 
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সাহারা দুই জনেই নরোবরে অব্তর্ণ কবিয়াছেন। তখন তাহার সন্দেহ হইল এ সরোবরে 
কোন উদকরাক্ষস আছে । অতএব তরবারি খুলিয়া ও ধন্ুর্ববাণ হাতে লইয়া ভিনি রাহ্ষসের 
আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন 1 

উদকরাদ্দন দেখিল বোধিসত্ব জলে অবতবণ করিতেছেন না। তখন সে তাহার নিকট 
বনেচরের বেশে আবিভূতি হইয়া বলিল, “ভাই, তুমি, দেখিতেছি, পথশ্রমে রান্ত হইয়াছ। 
জলে নামিয়া অবগাহন কব, বৃশীল ও জল থাও, পদ্মের মালা পর; তাহা হইলে শরীর 
শীতল হইবে, আবার পথ চলিতে পারিবে 1” বোঁধিসহ তাঁহাকে দেখিয়াই বাস বলিয়া 

চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, “তুমিই ন! আমাব ভাই ছুইটীকে ধরিয়া বাঁখিয়াছ ?” 
রান বলিল, “হা” । 

“কেন ধরলে ?” 
“যাহারা এই জলে নামে তাঁহারা! আমার ভক্ষ্য ।* 
প্মকলেই তোমার ভক্ষ্য ?” 
“কেবল যাহারা দেব্ধন্্ জানে তাহারা নহে। তাহারা বাতীত আর সকলেই আমার 

ভঙ্গ্য |” 
“দেবধন্ম কি জানিতে চাও ?” 
পা, জানিতে চাই 1৮, 
ণ্তবে দেব্ধন্ম ব্যাখ্যা করিতেছি, অবণ কর |” 
“বল, দেবধন্্ন কি তাহা! শুনিব |” 
“বলিব বটে, কিন্ত পথখনে বড় ক্লান্ত হইপ্সাছি 1" 
তখন ক্লাঞ্ষল তাহাকে স্নান করাইল ১ পাগ্ধ ও পানীয় জল দিল, পন্মসুল দিক্লা সালাইল, 

শন্ধধারা অন্ুলিপ্ত করিল এবং তী্গার শয়নের নিমিত্ত বিচিত্র মডপের রগ স্থাপিত 
করিল। বোধিমন্ব পর্যাচ্কে উপবেশন করিলেন ব্রাক্ষম তাহার পাদমূলে ঘসিল | বোধিসর 
ভাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবধর্শ কি শ্রবণ কর »-- 

নিক্ত প্রশান্থুচিত, নভাপরারশ 

নিশ্ছল অন্ভিরে করে বর্টের ভজন 

উদ্িলে বলুষভাব লাজ পার সনে, 

দেববন্থা বলি তুমি জানিবে সে জনে |” 

এই ব্যাখ্যা শুনিক্কা বাক্স সহ হইল এব" বোধিসবকে কহিল, পপগিতবর, আমি তোনাহ 

কথাক়্ শ্রদ্ধাগ্িত হইলাম । আমি তোলার একজন ভ্রাতাঁকে প্রতার্পণ করিতেছি, বল, 
কাঁহাকে আলির” 

আমার কনিষ্ঠ হাতাহে আল 1” 

পুমি দেবধল্্প নান বটে, বিশ্ব তদন্ুসানে কাজ করুনা 1? 

"এ কথা বলিতেছ কেল 2 
*যে বড় তাহাকে ছাড়িয়া, যে ছোট তাহাকে বাচাইতে চাও কেন? ইহাতে গোছের 

মর্যাদা রাধা হইল কি 2” 

শআমি দেবধশ্ট আনি, তগভ্ুলারে কাছ করি। কনিইটী আমাদের বৈমারেছ ভাত । 
ইহাই জল আমতা বনকাশী হইয়াছি $ বিলাতা ইরাছে রাজ) করিত চাহিকাছিবেন ও 

(কিচু পিভা চাহাতে আঅঙশ্তাহ হউ়া আমাকে এ আমার লহাশতুংক বলে আশ্রাহ জহাতে বলেন 

কমা বল ালিতেছি চেখিয) এ শ্বতংপ্রতত্ হইয়া অদিযাপর পসহগমল করিত এজ তিল 
শৃঙ্কে ফিরিয়া ধখা ভাবে লাই আধিকন্্, আমি হলি কলি ইরাকে তালে হাই, হাহ 

ঞ 
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হইলে কেহই গে কথা বিশ্বাস করিবে না। অতএব লোকমিন্দার ভয়েও আমি তোমার 
নিকট ইহারই জীবন ভিপ্ণ করিতেছি।" 

বোধিসত্বের কথা! শুনিয়া রাঁপন "সাধু, সাধু” ঘলিয়া উঠিল । মে কহিল ”এখন বুৰিলাঁম 
তুমি দেবধন্দ জান এবং তদনুমারে কাদও কর।” অনন্তর সে প্রসন্ন হইয়া বোধিসত্বের 
উভভয় ভ্রাতীকেই আনিঘ্া দিল। তখন বোধিসত্ধ বাণ্গমকে বলিলেন, প্ভদ্র, অতীতকালে 
ভুমি যে পাপকার্য করিয্াছ তাহারই ফলে রাম্্মজল্প এহণ করিয়া এখন তোমাকে অপর 
প্রাণীর রক্তমা'সে দেহ ধাবণ কবিতে হইতেছে । কিন ইহাতেও তোমার শিলা হয় নাই। 
তুমি এ্ন্সেও পাপনঞ্চয় করিতেছ » ইহার ফলে তোমাকে চিরধিন নিরম়গমন, নীচ যোঁনিতে 
পুনর্জন্ম গ্রহণ প্রইইতি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে । অতএব এই মময় হইতে নীচপ্রতৃত্তি 
পরিহার করিম্বা সংপথে বিচরণ কর” 

এইব্ধপে বাশগকে ধর্ধপথে আনিয়া বোধিনব সেই বনে অমুজদিগের মহিত বান করিতে 
লাগিলেন । রাঁশন তাহাদের বঙ্গণাবেশণের ভার লইল। অনন্তর একদিল নক্ষত্র পর্যাবেশ্ণ 
করিয়া বোধিনর জানিতে পারিলেন তাহার পিতা মানবলীলা ম*ববণ করিয়াছেন । তথন 
তিনি ভ্রাতৃদ্বয় ও উদক-্রাক্ষমকে সান্ঘ লইয়! বারাণসীতে প্রতিগমন পূর্বাক রান্য গ্রহণ 
করিলেন। বোঁধিসব উন্ত্কুমাঁবকে উপরাজ ৮ ও হৃর্ধাকুমাবকে সেনাপতি নিযুক্ত করি”লন । 
উদ্ক রাক্ষসের জন্য তিনি এক রমণীয়স্থানে বাসভবন নিল্মাণ করাইয়া দিলেন এব' তাহার 
ব্ব্হারার্থ উত্কই পুষ্প, মালা, খাগ্ প্রতি দিবার বাবস্থা কবিলেন। এইক্ষপে যথাসাধ্য 
বাজ্যপাঁলন্ করিয়া বোধিসন্ধ বর্মান্থক্ূপ কলভোগার্থ লোকান্তত্ন গমন করিলেন । 

[কথা শেষ হইলে তগবান্ ধাম্মেপদেশ দিতে লাগিলেন এব* তাহা শুনিয়! সেই ভিক্ষু শ্রোভাপান্তি ফল লাভ 
করিল। 

সমবধান_তখন এই অরহ্বর্যশ।লী ভিক্ষু ছিল পুরাকাপ্লর সেই উদকরাক্ষদ আনন্দ 1 ছিল হুযাকুসার 
সারীপুঙ্গ ছিল চন্দ্রকূমীর এবু আমি ছিলাম মহি সাসকুমার |] 

£টিদেবধন্্ জাভকের প্রথমা শের সহিত দশরধজাতাকের (৪৬১) প্রথম শের এব শেবাপশের সহিত 
মহাভারত বর্ণিত বকরাপী বঙ্গকর্তৃক বুধিষ্টিরের চরিত্র পরীক্ষা বৃত্ত/স্তের সৌসাদৃশ্য আছে। 

৭-_-ন্কাউহারি-জাতিক । 

[শান্ত। জেতবনে বাসব শজরিয়ার প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন | ইহার প্রত্যু-পন্ন বস্তু দ্বাদশ নিপাঠে 
ভদ্রশীল-জাতকে (৪৬৫ ) সবিন্তর বলা হইবে | £ 

প্রবাদ আছে বানব শৃিয়) মহানান! শাক্যের উরষে এক নাগমুণ্ড] নাক্সী এক দাসীর গন্তে জন্মগ্রহশ 
করিয়াছিলেন । যৌবনৌদয়ে তিনি কোশল রাজের মহিধী হন এব বিরূঢক নামে এক পুত্র প্রসব ফরেন । 
শেধ কোণশসরাজ জানিতে পারেন মহিষী নীচকুলজাতা। অতএব তিনি বালক ও তাহার গতধারিণা 

ডভর়কেই প্রাসাদ হইতে দুর করিয়া দেন । 
এই স বাদ শুনিয়া শাস্। একদিন প্রত্যুষে পৃঞ্চশত হিক্ষু সঙ্কে লইয়া রাজভবনে উপনীত হইলেন এব 

আসন শ্রহণ করিয়! জ্বিগ্রদ কারলেন বাব ক্ষত্রিধা কোথার?” তখন রাজা তাহাকে সমস্ত বুস্থান্ত 
খুলিয়া বলিলেন ॥ তাহা শুনিঘা শান্তা কহিলেন “বানব ক্ষত্রিয়ার জন্ম রলাকজকুলে তাহার বিবাহ হইয়াছে 
বাজার সহিত সে প্রসব করিয়াছে রাজপুভ্র। এরূপ পুত্র পৈতৃক ব্রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে চলিবে কেন? 
প্রাঈীন কালে কোন রাজা এক কাষ্ঠছারিখার গর্ুজাত পুত্রক্ষেও বাঁজ্য দান করিয়াছিলেন । অনন্তর শান্তা 
দেই অতীত কথা আরন্ত করিলেন।] 

ক. আমর যাঁহাঁকে রাজপ্রতিশিধি ( ৮1০5:০১ ) বলি প্রাচীন ভারতববে তাহাকে উপরাজ এব" তদীয় 
অধিকারকে গুপরাজ্য বলা যাইত। 

£ আনন্দ_গৌভমবুদ্ধের পিতৃব্যপুল। এবু ভাহীব প্রধান শিশ্যদিগের অন্তভম। ইনি বক্মভাগাগপ্সিক 

এই উপাধি পাইয়াছিলেন॥ সারীপুএ (শীরীপুত্র শারিপুত্র সারিপু্) গৌতমবুদ্ধের অপর একজন প্রধান 
শিষ্য । ইহার উপাধি ছিল ধন্থসেনাপাতি। সাবন্তর বিবরণ ৪২ পৃষ্টের টাকায় এব" পরিশিষ্টে প্ষ্টবা। 

£ উদদীচ্য বৌদ্ধমাহিত্যে বিরূঢক্ের গন্তধার্পিশীর নাম মল্লিকা মালিকা বা! মালিনী । 



২__কাঠহারি-জাতক! 4 
পসরা সিিসপিসিসপিসপাপিসিসশি পিসি ০৮৭৯০ পাসে পিসিসীাপিসি সিসি পিপিপি সপ পি পি 

পুৰাঁকাঁলে বাবাণনী-বাঁজ ব্রহ্মদত্ত একদিন উদ্যানবিহারে গিক্সাছিলেন। সেখানে তিনি 
ঘলপু্পাদির আহ্রণেব নিমিত্ত ইতন্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমন দেখিতে পাইলেন, 
একটা রমণী গান কবিতে কবিতে কাষ্টনংগ্রহ করিতেছে। ব্রক্গদত্ত তাহার দ্ধপে মুগ্ধ 
হইয়া তদ্দগ্ডেই তাহাকে গান্বর্কাবিধানে বিবাহ করিলেন! অনন্তর বোধিদব এই রমণীর 
গর্ভে প্রবেশ করিলেন। ব্মণীকে গভবতী জানিয়! রাজ! তাহার হন্তে শ্বনাযান্কিত 
একটী অঙ্গুী দিন্না বলিলেন, প্যদি ঘন্যা প্রমব কর, তধে ইহা বিক্রয় করিয়া তাহার 
ভরণ পৌঁষণ করিবে, আর যদি পুত্র প্রসব কর, তবে তাহাকে এই অস্কুরিমহ আমার নিকট 

লইয়া! যাঁইবে। 
বমণী যথাকালে বোধ্সিহকে প্রসব করিল। বোধিসর যখন ছুটাছুটি করিতে শিিয়া 

পাড়ার ছেলেদের সহিত খেলা আরন্ত করিলেন, তখন অনেকে তাহাকে পনিশ্পিতৃক” 
বূলিয়। উপহাস করিতে লাগিল । কেহ বলিত “দেখ, নিম্পিতৃক আমাকে মারিয়া গেল,” হেই 
বলিত, “নিম্পিতৃক আমাকে ধাকা দিল” ইহাতে বোঁধিসত্বের মনে দারুণ আঘাত লাগিল। 
তিনি একদিন জননীকে লিজ্ঞাদিলেন, “আমার বাঁব! কে, মা? 

রমণী বলিল, “বাছা, ভূমি রাঁজীর ছেলে |” 
“আমি যে ব্বাঁজার ছেলে তাহার প্রমাণ কি, মা?” 

“বাছা, রাজা যখন 'আমাগস ছাড়িয়া! যান, তখন এই অঙ্গুবি দিয়! গিযাছিলেন | ইহাতে 
তীহার নাম আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, “যদি কন্য! জন্মে, তবে ইহা বেচিয়্া তাহার ভরণ 
পোঁধণ করিবে, আর যদি পুত্র জন্মে, তবে অস্গুরিদ্হ তাহাকে আমার নিকট লইয়! যাইবে)” 

“তবে তৃদি আমাকে বাঁবাব কাছে লইন্া বাওনা কেন ?” 
স্নণী দেখিল, বাক পিতৃদর্শনের জন্য কৃতনঙ্কপন হইয়াছে! নুতরাং সে তাহাঁকে 

লইগ্কা বাদভবনে উপনীত হইল এবং রালাকে আপনাদের আগমনবার্তা জানাইল। 
অনন্তর রাঁজসকাশে যাইবার অনুমতি পাইয়া! সে সিংহাসনপার্খে গিয়া প্রণিপাতপুর্বক বদদিল, 
“ম্হাবাল, এই আপনার পুক্রু 7 

সভার মধো লঙ্জা! পাইতে হয় দেখিয়া, লাজ! প্রুত বুভাস্ত জানিয়াও না লানার ভাণ 
করিলেন । তিনি বলিলেন “সে ফি কথা? এ আনার পুক্র হইবে কেন?” রমণী কহিল, 
"মহারাজ, এই দেখুন আপনার নামাস্কিত অন্গুরি। ইহা! দেখিলেই বালক..কে জানিতে 
পারিবেন 1” বাল! এবারও বিশ্বয়ের চিহ্ন দেখাইয়! বলিলেন, “এ অঙ্ুুরি ত আমার নয় ॥% 
তখন রমণী নিরুপায় হইয়া বলিল, “এখন দেখিতেছি, একমাত্র ধর্থ ভিন্ন আমার আগ 
কোন সাক্ষী নাই । অতএব আমি ধঙ্খের দোহাই দিয্লা বলিতেছি, যদি এ বালক 
প্রক্কতই আপনার পুত্র হন, তবে বেন এ মধ্যাকাশে স্থির হইর| থাকে, 'আহ যদি আপনার 
পুত্র না হয়, তবে যেন সৃতলে পড়িয়া বিন্ হন্স।" ইহা বলিঙ্গা সে ছুই হাতে বোধিলব্বেন্ 

ছুই পা! ধত্রিল এব তাঁহাকে উদ্ধদিকে ছড়ি দিল। 

বোধিসব্ মধ্যাকাশে উঠিম্থা বীরাসনে উপবেশুন কহিলেন এবং মধুর স্বরে ধর্্রকথা বলিতে 
বালিতে এই গ্রাথা পাঠ করিলেন » 

আনি তব পুত্র, শুল মহারাল,।  ধন্রপঙ্গীগভজাত » 
পোধণের ভার লও হে জামার, এ মিলতি করি, তাত | 

কত শত ভন ভরণ-সোঁবণ লতে হৃপতিহ হাই, 
তাহার তন যেই চন হয়, তান ত কাই লাই। 

ক্কাশস্থ বোহিসা্েহ সুখে এই ধর্্সঙ্গত বাকা শুনিয়া বাছা বাহ্বিদ্ার পৃর্কে বলিলেন, 
এস, বস, এস ১ এখন অবধি আমিই তোমার ভরণ পোহদ কছিব ও তাহাই দেখগেখি 



২৮ এক নিপাঠ 
সম্িপি্া্ি্াি স্পািস্পিক্লিপিস্াস 

আরও শত শত লোকে বোধিসবকে ক্রোড়ে লইবার জন্য বাছু ভুলিল, কিন্ত বোধিসব 
রাঁজারই বাহুযুগলের উপর অবতবণ বরিয়া তাহার ক্রোডে উপবেশন করিলেন। রাজা 
তাহাকে ওপরাজ্য নিযুক্ত করিলেন এব' তাহার জননীকে মহিষী করিলেন। কালক্রমে 
রাজার যখন মৃত্যু হইল, তখন বোধিসত্ব “মহারাজ কাষ্ঠবাঁহন এই উপাধি গ্রহণপূর্বাক 
সি"হা্নারোহণ করিলেন এব* দীর্ঘকাল যথাধর্ম রাজাশামন করিয়া ক্মান্থরূপ ফশভোগার্থ 
লোকান্তরে চলিয়া গেলেন ৷ 

সমবধাল £-তখন ম্হাঁসায়া ছিলেন সেই বন্বাসিনী রমণী তদ্ধোদন ছিলেন রাজা ব্রন্মাদত্ত এবং আমি 

হইয়াছিল!ম মহারাজ কাঁ্ঠবাহন। 
চুকউ্টমহাভারত বর্ণিত দুষ্যস্ত শতুন্তলার আখ্যাযিকার সহিত এই জাতবের আংশিক সাদুশ্য বিবেচ্য । 

৮__গ্রাসলী-জাতিক্ 
[শান্ত জেতবনে জনৈক হীনবীঘা ভিন্তুকে উপলঙ্ব্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। হ্হার প্রত্যুৎপন্ন ও 

অতীত বস্ত্র একাদশ নিপাঠে সন্বর জাতাকে (৪৬২) সবিন্তপ বলা হইবে । উভয় জাতকের গাথাগুণি বিস্ব 
এক নহে ॥ 

রাজকুমার গ্রীমণী তদীয় পিতার শতপুন্রের মধ্যে সব্বকনিষ্ঠ তথাপি তিশি ধোধিস্ত্বের উপদেশীনুমান্নে 
চলিক! বাঁজচ্ছত্র এধ" অগ্রজদিগের আনুগতা লাভ করিয়াছিলেন | তিনি লি'হাললে আসীন হহয়! নিজের 

যশ সম্পত্তির কথ ভাবিয়া বলিয়াছিলেন আমার এই সৌভাগ্য মমন্তই আচাঁষ্যের প্রসাদ॥ অনন্তর মনের 
আবেগে তিনি নিম্নলিখিত গাথাটা পাঠ করিয়াছিলেন £- 

ধীর স্থিরভাবে স্বকাষ্যে নিপূত নহে অতি ত্বরান্বিত 
ইচ্ছামত ফল অগ্রে বা পশ্চাতে. লভে দেই সুনিশ্চিত । 
গক-উপদেশে কৰিয়। নিভর আমশীর অভুযুদয় 
বাজ যশ আদি বিবিধ সম্পস্তি লভিল সে সমুদয় 

গ্রামণীর ব্াজ্প্রাপ্তির সাত আট দিন পরেই তাহার মহোদরগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়! গিহছিলেন । অত পর 
গ্রামটী যখাধর্দ রাজাপালন করিয়াছিলেন বৌধিপহও দানার্দি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এব" ডভয়েহ 
দেহান্তে স্ব স্ব কম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

কখাস্তে শীস্ত। অত্যলমূহ ব্যাখ্যা করিলেন । তাহা শুনিয়া সেই হীনবী্ধ্য ভিক্ষু অহ প্রাণ্ড হইলেন । 
অত পর শীল্তা বর্তমান ও অতীত বস্ত্র সন্বস্ধ নির্দেশ পুব্ক জাতকের সমবধান করিলেন 1] 

৯ মখাতদেন্ন জাতি । 

[শাস্ত মহানিজ্রমণ প্রসঙ্গে জেতবনে এই কথা ব্লিয়াছিলেন। একদিন্ ভিন্ষুগণ ধর্মশালায় বসিয়া 
মহানিজ্বমণের মাহীজ্যু বীভন করিতেছিলেন ॥ এমন সময়ে শীস্ত। সেখানে গিয়া আমনগ্রহ্ণপুক্বক জিজ্ঞাসিলেন 
"তিক্ষুগণ তোঁমন্! কোন্ বিষঘ্নের আলোচন! করিতেছ? তাহারা বলিলেন প্প্রভু আমরা আপনারই মহা 
নিজ্রমণ সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলাম 1! শীলন্তা বলিলেন কেবল বর্তমান্ যুগে নয় অতীত যুগেও তখাগত 
এইবপ নিক্রমণ করিরাছিলেন। জঙন্মান্তর গ্রহণ কিয়া তোমাদের স্বৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে অতএব পুব্বধখ! 

বলিেছি শুন ৮ 

পুরাঁকালে বিদেহেৰ অন্ত*্পাতী মিথিল| নগরীতে ম্খাদেব নামক এক ধস্মপবায়ণ রাজা 
ছিলেন। প্রথমে কুমাঁবঃ পরে উপরাজ, শেষে মহাবাঁজভাবে তিনি একাপিক্রমে বিবাঁশি 
হাজার বৎদর পরমন্থে অতিবাহিত করেন। একদিন তিনি নাপিতকে বলিলেন, 
“আমার মাথায় যখন পাকা চুল দেখিতে পাইবে, তখন আমায় জানাইবে। ইহাৰ 
বছবৎসর পরনে একদিন নাপিত রাজার কজ্জল ক্কষ্ঃ কেশরাশির মধ্যে একগাছি পলিত 

কেশ দেখিতে পাইয়া তাহাকে জানাইন। বাঁজা ঝলিলেন, “চুলগাছি তুলিয়া আমার 
ছাতে দাও)” তখন নাপিত সোণার সন্না দিয়! এ চুলগাছি তুলিয়া! রাঁজার হাতে দিল । 
রিনি সিন পুত বাল্য প্রস্থতি সববন্ধ ত্যাগ কক্গিয়া ধান ইহা মহানিক্কমণ নামে 

রঙ 1 



১০__হুখবিহারি লাতক [5 হাস 

মখাঁদেবের তখনও চুব্যশি হাঁজার বত্দর পরমাধুঃ অবশিষ্ট ছিল, কিন্ত বযাছি মুত পাক! » 

চুল দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য ভগ্মিল। তিনি ভাবিলেন, স্বৃত্ুরাজ বেন) হারে: 
উপস্থিত হইয়াছেন, অথব! তিনি দহামান পর্ণশালার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি ঈটে 
বলিতে লাগিলেন, “নর্থ মথাদেব ! পাপরৃত্তি পরিহার করিবার পূর্বেই পলিত কেশ হইলে 14: 
তিনি পলিত কেশের সম্বন্ধে যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাহার অন্তর্দাহ হইতে লাগিল, 
শরীর হইতে ঘর্দ ছুটল; রাদবেশ ও বাজাভিরণ ছর্ষি্ষহ বোধ হইতে লাগিল । ভিনি স্থির 
করিলেন, “অগ্ভই সংসার ত্যাগ পুর্ধ্বক প্রবজ্যা অবলগ্বন করিব 1 

মথার্দেব নাপিতকে, এক লক্ষ মুদ্রা আয় হয়, এমন একখানি গ্রাম দান করিলেন এবং 
নিজের জোষ্ঠপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “বৎস, আমার কেশ গলিত হইতে কারস 
করিয়াছে) আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি এতদিন পুর্ণমান্র মম্ুত্যকাঁম্য ভোগ করিয়াছি 
এখন দেবকাম্য ভোগ কবিব। আমার নিক্রুমণ-কাঁল উপস্থিত হইয়াছে । অতএব দুমি 
ঘাজা গ্রহণ কর; আমি মখাদেবাত্রকাঁননে অবস্থিতি করিয়া শ্রমগ-বৃত্তি অথল্বন করিব ।৮ 

রাঁজাকে প্রব্রল্াবলম্বনে কতগ্োগ দেখিয়া অমাতাগণ লিজ্ঞাসা কবিলেন, “মহারাজ, 
আপনি সংসার তাগ করিতেছেন কেন?" রাঁজ! সেই পলিত কেশটা হাতে লইয়! বলিলেন, 

“দেবদূত আনিয়াছে করেতে আমুর শেষ, 
মন্ত্রক উপরি ধরি পলিত কেশের ঘেশ ! 
আর কেন থাকি মি! বন্ধ হ'য়ে মায়াপাশে + 
প্রত্রদ্া লইব আজি মুকতি লভের আশে ।” 

অনন্তর সেই দিনই তিনি বাজ্যত্যাগ করি প্রতা্ক হইলেন এবং উদ্ত আস্রকাদনে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন! সেখানে চ্রাশি হাজার বৎসর তপস্যা করিতে করিতে মখাদেব 
পুর্ণজানে ব্রচ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন । অতঃপর ব্রহ্ষলৌক ত্যাগ করিয়া মিথিলার রাজরূণে 
জন্মগ্রহণ-পুর্ধবক তিনি “নিমি” নামে প্রসিদ্ধ হইক়াছিলেন ) আত্মকুলের সকলকে একত্র করিয়া 
এ জন্মেও তিনি প্রব্রজ্যা অব্লশ্বন করেন এবং সেই আত্রকানলে বাস করিয়া বক্ষবিহার * ধ্যান 
করিতে করিতে পুনর্বার ব্রচ্লৌকে চলিয়া যান। 

[কথা শেষ হইলে শান্ত; সত্যচতুষ্টছ ব্যাধা কবিলেন। তাহা শুনি! কেহ শ্োতাপধিমার্গে, কেহ 
নহৃদগীমি মর্গে, কেহ অনাগামিমার্গে, কেহ বা অর্থস্বনার্গে উপনীত হইলেন । 

সমবধান-ডখন আনন্দ ছিলেন সেই নাপিত, রাছুল ছিলেন রাজরি জ্যেষ্ঠ পুশ এবং আমি হিলান রাজ! 
অখাদেব (] 

১০-ল্ডুখহিহালিশ্জাতিহ্ ।1 
[শান্তা অনুপিয় নগরের £ লিকটবতী আককানন অনস্থিতিকালে ভত্িক নামক স্থবিরকে লক্ষ করিছা এই 

কণা বলেন । ইনি পুরো শাকামাতী হাজ হিলেন পরে আনন্প শরভ্থতি হয় জন কত কুমার এবং নাপিত 
উপালির সহিত শ্রত্রছা। অবশ্ম্থন করেন । এই সাহ জনের মধ্যে তিক, কিনল, ভগ গু উপালি হত্তার 

কাজে শহম্ব, এবং আলন্দ শ্রোতাপতি কললাত কহেন | অনিরদ্ধ শিবাচক্ছুঃ সল্প এব ফ্যেষেতর ধ্যানবলী 

হইযাছিলেন । অন্পিযাহকাননে সমাগম পহাঙ্গ এই ছযছ জন ক্তিয়কুমারের কপ! পগুহাললাতফে (৫৪২) 

সবিলর বলা হাইযে | ও 

ক. নৈী, কক্ণা, যুতীত উপেক্ষা, এই চারিট ত্ক্ষবিহার লাগে বিহিত ॥ 
1 লুশ্বহারীশ দে আনন্দে অপছে 
5 ব্দহুপি- ইহা যহগেশেহ অপুযপাতী, কপিপষ্ন্ত হইতে রাজপুছে যাইয়া পাছে, যী রাছপুছ হতে 

প্রা ৪৮৯ হইল হছে | অহানিক্ষামশেয় পা গৌতাহ তখ্যনে হা হন আরতি কিতা কাজগাছে বিবিপিলেষ 
এয ইক চো হূদ্ধ্ব শীত করাতে এখনতহই (তি ভব্িক প্রহিতিতক্ষ পহাজযা হাক কাপছে 1 

€ এ মৃত কি খ্হাস-ততকে জেখা হালা । 



৩৪ এক নিপাঠ। 

ভদ্রিক যখন রাজ! ছিলেন তখন প্রামাদে বাস করিয়াও তাহাকে লকৃদা সশঙ্ক থাকিতে হহত । ভাহার 
জীবন রক্ষার জন্য সশস্ত্র প্রহরীর প্রয়োজন হইত তিনি ছুপ্ধফেননিভ স্যা[কেও বন্টকতুল্য মনে করিতেন । 
কিহ এখন অর্ধব লা ক্রিয়া তিনি অরণ্যে কান্তারে যেখালে ইচ্ছা নি শঙ্কশাবে বিচরণ করেন | একদা এই 
অবস্থাস্বয়ের তুলন| করিয়া তিনি “অহো কি সুখ । অহো কি হুখ 1” বার বার ডচগৈ দ্বরে এই খা বলিতে 
লাগিলেন । ইহা শনিয়া ভিক্ষুগণ শীন্তার শিকট গিয়। বলিলেন “ভজ্রিক যে অপার আনন্দ লাত করিয়াছেন 
তাহা এখন এ্রকাশ করিতেছেন । শ্রস্ত/ ঝলিলেন “ইনি অতীত জীবনেও এইরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ।* 

অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আস্ত করি"্লন। ] 

পুরাবালে বাঁবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্বের সমঘ্ম বোধিত্ব কোন উদীচ্য ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করেন। কাম দ্ুঃখকর এব নৈক্রুম্য সুখকর, ইহা! বিবেচনা করিয়া তিনি কামপরিহারপুর্বাক 
হিমালয়ে গমন করিলেন এব* প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ধ্যানাদি অই্্সমাপত্তির * অধিকারী 
হইলেন। পঞ্চ শত তপস্থী তাহার শিষ্য হইলেন। 

একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ব শিষ্যগণ পবিবৃত হইয়া! হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন এব* 
নগবে ও জনপদে ভিক্ষাচর্যা করিতে কবিতে বাবাণসীতে উপনীত হইলেন! মেখানে তিনি 
বাজোগ্ঠানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়! বর্ষার চারিমাঁস অতিবাহিত করিবেন। অনন্তর তিনি 
বিদায় গ্রহণ করিবাঁর জন্য বাঁজসফাশে উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, "আপনি বুদ্ধ হইয়াছেন» 
এখন হিমালয়ে ফিবিয়া যাইবেন কেন ? শিষ্যদ্দিগকে আশ্রমে পাঠাইয়া দিন এব* এখন হইতে 
এই খানেই অবস্থিতি করুন” 

বাজার অন্থুবোধে বোধিসত্ব জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে বলিবেন, “তোমীর উপর এই পঞ্চশত শিষ্ের 
রক্ষণীবেক্ষণের ভাঁর অর্পণ করিলাম। তুমি ইহাঁদিগকে লইয়া হিমালক়ে যাও, আমি এখন 
এখানেই অবস্থিতি করি। 

বোধিনধের জোষ্ঠ শিষ্য পুর্ব্বে রাজা ছিলেন পরে রাজ্যত্যাগ পূর্বক প্রত্রজ্যা অধলম্থন 
কবিয়ীছিলেন এব" ধ্যনি ধারণাব বলে অষ্টাসমাপত্িব অধিকারী হইয়াছিলেন । তপশ্বীদিগের 
গহিত হিমাঁলয়ে বাস করিতে করিতে এক দিন আচাধ্যক্ষে দেখিবাব নিমিত্ত তাহাঁব মন বড 

ব্যাকুল হইম্না উঠিল। তিনি তপস্বীদিগকে বলিলেন, “তোমরা এইখানে সন্থষ্টচিত্তে বাস কর, 
আমি একবাৰ আচাধ্যেব চব্ণ বন্দনা করিয়া! আসি!” অনম্তব তিনি বাবাণসীতে গিয়া 
প্রণিপাতাদি দ্বাবা আচার্য্ের অর্চনা করিলেন এব* তাহাব পার্থে একটা মাছুর পাঁডিয়! উহাতে 
শয়ন করিলেন 

এ দিকে ঠিক ও সময়ে উক্ত তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্র রাজ! সেখানে উপনীত 
হইলেন এব প্রণিপাতপুর্ধক এক পার্খে উপবেশন কবিলেন। কিছ্ত রাজাকে উপস্থিত 
দেখিক্সাও তগত্বী শব্যা হইতে উঠিলেন না, শয়ান থাকিক্সা নিতান্ত আবেগের সহিত “অহো কি 
সুখ! অহো কি সুখ ।” এই কথা বলিতে লাগিলেন । 

রাজা মনে কবিলেন, তপস্থী বোঁধ হয় তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছেন। তিনি একটু বিব্ক্ 
হইস্কা বোধিসত্কে বলিলেন, "প্রভু এই তপস্বী বোধ হয় আকঠ আহার করিয়াছেন , নচেৎ 
এভাবে শুইয়! থাকিয়া “অহো কি সুখ । অহো কিস্থথ॥ এরপ চীৎকার করিদাঁর 
কারণ কি ?” 

বোধিসন্ব বলিলেন, পম্হারাল, এই তপস্বী পুর্বে আপনারই ন্যাক্স রালপদে আসীন ছিলেন! 
কিন্তু ইনি এখন ষে স্থখের আম্বাদ পাইঙ্গাছেন, রাল্য-ছী৷ সম্পন্ন এব" প্রহ্রি পরিরক্ষিত হইক্সাও 

*' অষ্টশিধ ধ্যানছল যথা ছারিপ্রকার খ্যাঁনসমাপৃত্তি (2) আকাশের অনশ্তহ জ্ঞান (৬) বিজ্ঞালের অলপ 
জ্ঞান (৭) অকিপ্বন্ত অর্থা শুন্যত্বের উপলদ্ধি ৮] নৈব স*জ! লা সন্ত ভীব অর্থাৎ যে অবস্থায় স্্ঞাও নাই 
অসংক্প্রাও নাই এব' চিত্ত সর্বদা সমাহিত থাকে । 
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পুর্বে স্রেপ সুখ ভোগ কবিতে পান নাই । এখন ইনি প্রত্রহা গ্রহণপুর্বক ধ্যানজনিত বিমল 
আনন্দ ভোর্গ করিতেছেন , সেই জন্যই হৃদয়েব উচ্ছীসে ওরূপ বলিতেছেন 1” অনন্তব বোধিম্ 
বাঁজাকে ধন্মতৰ শিল্পা দিবার নিমিত্ত এই গাঁথা পাঠ কবিলেন £-- 

রক্ষকের প্রয়েজিন নাঁহি যাঁর হয় 
অপরেব শা হেহ বিব্রত যে নয় 
কাঁমন! অতীত দেই পুকষ-প্রবর 
অপার হুখের স্বাদ পায় নিরন্তর | 

কামাতীত পুরুষেরাই প্রকৃত সুখী , তাহার! কাঁহাবও রশ্দণাপেক্ষী নহেন, কিছু বক্ষা কবিবাব 
জন্যও বিব্রত হন না ।” 

এই ধন্মোপদেশ শুনিয়া রাজা সন্তষ্ট হইলেন এব* প্রণিপাত পুব্বক াঁসাদে ফিবিয়া 
গেলেন। তপস্বীও আচার্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া হিমাঁলয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
বোধিদত্ব বাঁবাণসীতে বহিলেন এব, পুর্ণগ্রানে দেহত্যাগপুর্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। 

[সমবধান-ন্তখন স্থবির ভদ্রিক ছিলেন পুরাকীলের সেই জ্যেষ্ঠ তপস্বট এব* আমি ছিলাম তপস্বীদিগের 
আচার্য 1] 

১১--লনক্ষণ্প জাতি । 

[শান্ত। রাঁজগৃহের নিকটবর্তী বেণুবণে* অবস্থিতি কালে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই কখ| বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত 
প্রথমে বুদ্ধপেবের শিষ্য ছিলেন পরে ঈষা! ধশতঃ তাহার প্রতিদ্বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি যে বুদ্ধ অপেক্ষাও 
শুদ্ধাচারী ইহা প্রতিপন করিবার জন্য দেবদত্ত পাঁচটা নুতন নিয়ম প্রস্তাব করেন *--(১) ভিক্ষুগণ চিরজীবন বনে 
খাকিবেন ও (২) তকতলে বাস করিবেন (৩) আশ্রমের বাহিরে গিয়া যে ভিক্ষা পাইবেন শুদ্ধ তপ্বীর! জীবন 
ধারণ করিবেন অর্থাৎ আশ্রমে ব্সিয়। থাকিয়! উপাসকগণের নিকট হইতে কোনরূপ উপচোৌবন গ্রহণ করিতে 
পারিবেন না ) লোকালয্বের আবজ্রনা শ্ু.পে যে দকল ছিন্ন বন্ত্র পাওয়া যাইবে কেবল দেই গুলিই পরিধান 
করিবেন এব" (৫) কখনও মৎস্য মাস খাইবেশ না! বুদ্ধ এই সকল নিয়ম গ্রহণ কত্পিতে অসশ্মতি দেখাইলে 

দেবপত্ত সঙ্বত্যাগ পূর্বক পঞ্চশত ভিক্ষুপহ গয়শির (ত্রহ্মযোণি ) পব্বতে চলিয়! ঘাঁন এব সেখানে বুদ্ধের 
প্রতিদ্বন্দী হইয়! নূতন সশ্রদায় স্থাপিত করেন! কিয়িন পরে শান্ত; জানিতে পাঁরিতলন এ পঞ্চশত শিষোর 
জ্ঞান এমন পরিপর হইয়াছে যে প্রকৃষ্ট উপদেশ পাঁইলেই তাহার! পুনর্বার ত্রিরতের অর্থাৎ বুজ্ধশীননের শরণ 
লইবেন। তখন তিনি সারীপুহরকে বলিলেন “তোমার যে পঞ্শত শিষ্য দেবদত্তেত্ সহিত বিপথে গিয়াছে, 
এখন তাহাদের হুমতি হইয়াছে । তুমি কতকগুলি ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া ব্র্গযৌনিতে যাও তাহাদিগকে 
ধর্থোপদেশ দাঁও মার্স চতুষ্ট্র ও তাহাদের কবল ব্যাখা। কর এব* তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন । 

সারীপুত্র এই আদেশ মত কার্ধা করিলেন এব" পরদিন পরত্যুষে এ পঞ্চশত ব্যক্তিকে বেণুবনে ফিরাইযা 
আনিলেন॥ তাহাকে দেখিয়। বেণুহবনস্থ ভিন্মুগণ জরধ্বনি করিঘ্! উঠিলেন এব" বলিতে লাখিন্লন “আমাদের 
ধর্মমেনাপতি সারীপুলের কি অদ্ভুত ক্ষমতা 1 তিনি দেবদত্তের বসন্ত শিষ্য লইয়! আদিয়াছেন।* 

ইহা! শনিকা শান্ত কহিলেন "পারীপুন্র পুর্কাসন্মেও এইকপ অদ্ভুত কর্শ ঝৰিঘাছিলেন । দেবদবও থে 
কেবল এই অরক্পে গণ পর্রিহীন হুইল তাহ) নহে পুর্যদক্মেও সে এরূপ লাঞ্ছনা শেগ করিকাছিল ।* আনম্যর 
শান্তা অতীত জন্মের সেই বৃত্তান্্র বলিতে আরম্ভ করিলেন । ] 

পুত্রাকাজে মগধের অন্ত,পাঁতী রালগৃহ নগরে এক রাজ! ছিলেন । তাহার সময়ে বোধিসত্ু 
মগযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ যখন তিনি বড় হইলেন, তখন সহ যুগে পরিরৃত হইয়া 
বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাহার ছুইটা পুত্র জন্সিল? তাহাদের বড়টীর লাম লক্ষণ এবং 

* বেপুবন-_রালগৃহের পরহের নিকট উ উদ্শান এপালে বৃদ্ধন্দব কিরৎকাশ অবহিতি করিাজিসলন ) 
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ছোটটার নাম কালু। বৌধিনব যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন তিনি প্রত্যেক পুন্রকে পঞ্চশত মৃথের 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন । 

মগধরাজ্যে ফসলের সময় মৃগদিগের বড় বিপদ্ হইত। ফসল খাইত বলিয়া তাহাদিগকে 
মারিবার জন্য লোকে কোথাও গর্ত খুঁড়িত, কোথাও শুল পুতিত, কোথাও পাথরের যন্ত্র 
বাখিয়। দিত, * কোথাও জাল পাঁতিত। এইরূপে বছু মুগ বিনষ্ট হইত । 

একদ্দিন বোধিসত্ব দেখিলেন, ফসলের সময় আসিয়াছে। তিনি পুপ্রদ্বয়কে ডাকাইয়! 
বলিলেন,”এখন মাঠে ফসল হইয়াছে । এ সময় প্রতিবংসর অনেক মৃগ মারা যায়। আমবা 
বৃদ্ধ হইয়াছি, কাঁজেই বহুদর্শিতার শুণে কোন না কোন উপায়ে এখানে আত্মরক্ষা করিতে 
পারিব। কিন্ত তোমাদের অভিজ্ঞতা নাই, তোমর! আপন আপন অন্ভুচর লইয়া পাহীডে 
যাওঃ যখন মাঠের ফসল উঠিয়া যাইবে, তখন ফিরিয়া আসিও। তাহারা প্যে সিভি বিয়া 
অনুচরগণ-নহ পর্ধতাভিমুখে যাত্রা করিল । 

মৃগ্ধদিগের গমন পথে যে সকল লোক বাস করিত, তাহার! জানিত, কোন্ সময়ে মুগেরা 
পাহাডে উঠে, কোন্ সময়েই বা! নামিয়া আইমে। তাহারা এই সকল সময়ে প্রতিচ্ছন্ন স্থানে 
থাকিয়! অনেক মৃগ মারিয়। ফেলিত | 

কোন্ সময়ে চলিতে হয়, কোন্ সময়ে বিশাম করিতে জরা সে 
অনুচরদিগকে লইয়া লকালে বিকালে, প্রত্যুষে ও সায়ংকালে, যখন ইচ্ছা লোকালয়ের নিকট 
দিয়াই চলিতে লাগিল , লোকেও, কখনও প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, কখনও ব৷ তাহাদের সম্মুখে আসিয়। 
বহু মুগ মারিতে আরম্ভ করিল। এইকূপ কালুর নির্ব,দ্বিতায় অনেক মৃগ মার! গেল £ সে 
যখন পাহাড়ে গিম্বা পৌছিল, তখন তাহার অনুচবদিগেব, অতি অন্পই জীবিত রহিন। 

লক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও উপায়কুশন ছিল। সে লোকা'লযবের ধার দিয়াও যাইত না, দিবাভাগে 
চলিত না, প্রত্যুষে বা সায়ংকালেও চলিত না। সে নিশীথ সময়ে পথ চলিত, কাজেই তাহার 
এক্টীমাত্র অন্চবও মারা খেল ন! , সে পঞ্চশত মুগ লইরা পাহাড়ে পৌছিল । 

কালু ও লক্ষণ চাবি মাস পাহাডে অতিবাহিত করিল। অনস্তব মাঁঠের ফসল উঠিয়া গেলে 
তাহারা পাহাড হইতে নামিরা' আনিল। কিন্তু কালু এবারও পূর্ববব নির্জোধের মত চলিতে 
লাগিল, কাজেই তাহার অবশিষ্ট অনুটরেবাও নিহত হইল এবং সে একাকী প্রত্যাবর্তন 
করিল পক্ষান্তরে লক্ষণের একটা অস্থগরেরও প্রাবিক্বোগ হইল না, তাহার যে পাঁচশ, 
সেই পাঁচশুই রহিল। বৌধিসত পুক্রদ্বয়কে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়৷ এই গাঁথা পাঠ করিলেন ঃ-__ 

সদাঁচার সুশীল সদয়, বিচক্ষণ, 
"মারে স্ববৃত্র হয় কল্যাণ্ভাজন । 

লক্ষণ ফিরিছে হের জ্রাতিগ্ণ সাথে » 

হয়নি বিনষ্ট কেহ পথে যাতায়াতে ॥ 
কালু কিন্ত অর্বাচীন, অতি ছুরাচার, 
নাহিঙ্ক একটা লঙ্গী লীবিত তাহার । 

বোধিসত্ব এই বলিক্পী লক্ষণকে অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর তিনি পরিণত বয়সে 
যথাঁকর্ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন । 

সদ সপোন 

চে 

[সমবধান £_-তখন দেব্দত্ত হিল সেই ক্ষাতু তাহার শিশ্যগণ হিল কাশুর অন্ুচর , সারীপুত্র ছিল 
লক্ষণ তাঁহার অনুচরগণ ছিল আমার শিষ্য ব1হলের মাত! ছিলেন কবুর ও লক্ষর্ণের গর্ভধারিণা, আর আমি 
(ছিলাম তাহাদের জনক । ] 

* মুলে “পাসীপ যন্ত " আছে। ইহী মগ ধরিবার একপ্রকার ফাদ । 



১২ ন্যপ্রোশ্বমগনজী তিক্ত । 

[শান্ত জেতবনে স্থবির কুমার কাঁগ্ঠপের জননী সম্বন্ধে এই কখ। ঘলেন | কুমার কাগ্ঠপের জননী প্রাজগৃহ 
নগরের কোন বিভবশালী শ্রেঠর কন্া । এই রুমী শৈশব হইতেই অতীব ধর্মপরা়ণ! ছিলেন , কোনরূপ সুখ 
ভোগে ভাহার মন আকৃই্ হইত না। ব্গৌবুদ্ধি সহকারে তিনি অর্থধ লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়! উঠিলেন এবং মাতা! 
পিতাঁর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণেক্ধ অনুমতি প্রার্থনা! করিলেন । কিন্ত শ্রিদম্পতীর অন্য কোন সন্তান ছিল ন! 
বলিয়া ভাহারা এ প্রস্ত্বে মনত হইলেন না তাহারা কন্তার বিবাহ দিলেন , ভাবিলেন, থিখন হইতে ইহার 
নংসাক্গে আমক্তি জন্মিবে ।' 

শ্রেন্ঠিকন্য। পতিগৃহে গমন করিলেন, তাহীর রূপে গুণে পতিকুলের দলেই মুগ্ধ হইলেন, কিন্ত তাহার মন 
হইতে বৈরাগা দুর হইল নাঁ। একবার কৌন পব্বীহে নগরবাসী সকলে নানাবপ বেশ ভূষ! করিয়া উৎসবে 
অবৃত্ত হইল , কিন্ত শ্রেষিকন্যা অন্যান্য দিনের ল্যার সাঁমীনা বেশেই রহিলেন। তীহার স্বামী ইহার কারণ 
জিজ্যম) করিলে তিনি উত্তর দিলেন, “আয্যপুত্র, এই শরীর দ্বাত্রিংশৎ শবোপাদানে পুর্ণ । ইহাকে সীজাইলে কি 

হইধে ? ইহ দেবনিশ্দিত নহে, ত্রক্গনিশ্মিত নহে স্বর্ণ, মাণিক্য কি*ব। হরিচলান দ্বারাও গঠিত হয় নাই। ইহা 
পগ্মযৌনি নহে, অমৃতগন্তও নহে। ইহ পাঁপপুষ্ট, মরণশীল জনকজননী হইতে উতপন্্ £ ইহা ক্ষণভঙ্গুর , 
উতসাদ, পত্রিমর্দন, ক্ষ ও বিনাশ্ই ইহার স্বভাব ( ইহা! কদাচারনিরত, ছুঃখের আকর, পরিদেবনান্ হেতু, 
ব্যাধির মন্দির কনের ক্ষেত্র, কৃমির আলয়। শ্রশান-ভন্মের পরিমাশবৃদ্ধিই ইহার কাধ্য। ইহা মলপুর্ণ, নবদ্ধার 
দিয়। সেই ঘল নিয়ত থাহিকে আঁদিতেছে 1 মরণান্তে শশানে নিঙ্গিপ্ত হইলেই ইহীর প্রকৃত ধন্দ সব্বলোকের 
দৃষ্টিগোচর হয় । 

বীভৎস জীবের দেহ অস্থিঙ্নাধুময়, 
ত্বক মা'সে আচ্ছাদিত কিন্তু সমুগয় । 
ভিতন্রে ঘ্ৃ্ণার্হ যাহা, চন্থ আবরণে 

ঢাকা থাকে বলি' দৃষ্ট না হয় নয়নে । 

দেহের ভিতরে দ্রব্য ্ নয়েছে যতেক, 
দেখিলে শয়ানে হয় দ্বীপ উদ্রেক 

হৃতপিও, ফুসৃফুস বৃ * লীহা ও খকৃত 
কফ, লালা, স্বেদ, মেদ, লমীকা, 1 শোণিত, 
পিত্ত বসা! আদি ঘত দেহমধ্যে রয়, 

তোবিলে নে দব্ হর হৃখীর উদয় | 

নবহারে সদা! হয় মলের নিঃসার, 
চক্ষুতে ।পচা্ট, কর্ণে কণুমল আল, 
নাসিকীর কফ, মুখে, কখন কখন, 

হয় ভূক্ত, পিত্ত কিংবা গ্রেম্মার বমন 
লৌমকুপে €শ্বদজল বাহির ছুটি, 
অপ্তিষ্ে হয়েছে পূরণ সচ্ছিদ্র করোটি । 

অবিদ্যা-প্রডাবে মুর্খ হেন কলেবরে 
মঙ্গল আলয় বলি আ্ফালন করে ! 

বি্বিবৃক্ষসমুপম লীব কলেবর, 

হুনেহ ক্েশের ইহা অনন্ত আকর, 
নকল ব্যাধির ইহ! প্রি নিকেতন, 

পূত্তীরৃত ছঃখ ইহা ধাল লাধুজন । 

ক বৃক_12559 , অর্থাৎ ব্তিমধ্য্থ আজফ্লাকার মূত্র ॥ অনেক ই*রাজী বাঙ্গাল অভিধানে 
01425) কে 'খুত্রাশর" বলা হইয়াছে | কির যুত্রশির শব্দটী ইংরাজী ৮হতুত শন্দের তিশা । 

+ পাসীকাঁ -শরীরঙ্থ রস ॥ 

€ 



৩৪ এক নিপাঠ 

দেহ অভ্যান্তর ভাগ সুস্পষ্ট দেখিতে 

থাকিত সবিধা যদি বাহির হইতে 
কাক কুক্ুরাদি জীব করিতে তাডন 
দর্ডহত্তে থাকা স্দ হ ত প্রয়োজন । 

ছু্দ্ধি অশুচি দেহ শবের মতন 
কি*বা বিষ্টাতুল্য অতি দ্বার ভাঁজন । 

নিদে এরে অনুক্ষণ চক্ষু যার আছে 

আদরের বন্তু ইহা মুখদের কাছে । 
ভাবিযা৷ দেখুন ত আধাপুত্র এরূপ দেহ সুদজ্জিত করিলে কিলাভ1 ইহা হুসক্জিত কর! যে কথা 

মলভাঁগকে বাহিরে চিত্রিত করিয়। রাখাও নে বথ! |” 
ইহ! শুনি! তাহাপ্সি ম্বামী বলিলেন “শ্রিয়ে যদি দেহকে এত দোঁবধুক্ত মনে কর তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর 

না কেন ?” 
প্থামিন? শুরব্রজা! পইলে আজই গ্রহণ করিতে পাঁরি। 
আচ্ছা আমি এখনই তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের উপায় করিয়! দ্রিতেছি।” 

ইহ! বলিযা সেই বাক্তি বছবিধ উপহারসহ ভাধ্যাকে সঙ্গে লইযা দেবদত্ব-্রতিট্টিত উপাশ্রয়ে * উপনীত 
হইলেন । শ্রেপ্ঠিকন্যা এই সময়ে সসবা ছিলেন কিন্তু তিনি নিজে বা তাহার পতি কেহই তাহা বুঝিতে 
পারেন নাই। 

এতকাঁলে ডীহাঁর অভিলাষ পুর্ণ হইল ভাবিয়া শ্রেষ্টিকন্যা অতীব আহ্লীদিত হইলেন। কিন্তু ক্রমে যখন গভ 
লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল তখন তাহীর বড অশান্তির কারণ হইল | শেষে এ কথা দেবদাপ্ডের কর্ণগোচর 
হইল) দেবদত্তের হৃদয়ে দয়া ক্ষান্তি প্রতৃতি বোৌগল বৃত্তিনিচয়ের অভাব ছিল তিনি বুদ্ধের ন্যায় সব্বজ্ৰও 
ছিপশেন না । তিনি ভাখিলেন লোঁফে মনে করিতে পারে যে শ্রেশ্িকন্যা উপাশ্রয়ে প্রধেশ করিবার পরেই 
গঁধারণ করিয়াছে। অতএব ইহাঁকে আশ্রয় দিলে আমীর কলঙ্ক রটিবে। সুতরাঁ কোন অনুসন্ধান না 
করিয়াই তিনি এ গ্রতবতী রমণীকে দুর করিয়! দিবার আদেশ দিলেন 1 

শ্রেঠিকন্যার ইচ্ছা ছিল যে প্রত্রজা! গ্রহণের গর তিনি বুদ্ধদেবের আশ্রয় লইবেন কিন্তু পতি অন্যক্ূপ 
ব্যবস্থা করিগ্াছিলেন ধলিয়া! তিনি তখন কোন আপত্তি করেন নাই। এখন দেবদত্তের আদেশ শুলিয়! তিনি 
তিক্ষু দরিগকে বলিলেন “আপনারা দয়! করিয়া আমাঁকে জেতবনে ভগবানের নিকট লইয়া যান তিনি সব্বজ্ঞ 
আমি দোষী কি নির্দোষ তাহা তাহার অগোচর থাকিবে না। ভিক্ষুণীরা তাহাই করিলেন । ক্লাজগৃহ হইতে 
জেতবন প্য়তাল্পিশ যৌজন শ্রেঠিকনা! ঠাহাদিগের মমভিব্যাহীরে এই সুদীর্ঘ পথ চলিয়া জেতবনে উপনীত 
হইলেন। & 

তখাগত সমস্ত বৃত্বীপ্ত শুনিয়া মনে করিলেন “এই ব্মণী ভিগুণী হইবার পুব্ধেই গর্ভিটী হইয়াছেন সন্দেহ 
সাই তথাপি দেবদত খখন ইহাকে তাড়াইয়। দিয়াছে তখন হঠাৎ ইহীকে আশ্রমে স্বান দিলে বিরুদ্ধ 
অতাবলম্বীরা আমার দিনা করিবে । অতএব এ বন্বন্ধে কর্তব্যাকর্তব/ নিরয়ের ভর রাজার উপর সমর্পণ কর! 

যাউক। ইহাস্থির করিয়া ভগবান্ পর দিবম বাজ] প্রসেনজিৎ মহা! অনাথপিগদ চুল্ল অনাখপিওদ মহো! 

পাঁসিকা বিশাখা 1 প্রন্থতি প্রধাল প্রধান শিষ্য ও শিষাাঁকে জেতবনে উপস্থিত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। 
সন্ধ্যার সময় সর কার্যারপ্ত হইল। ভিঙ্ষু ভিক্ষ্ণী উপাসক উপাসিকা এই চত্ুবিব্ধ বৌদ্ধ স্ব স্ব আঙন গ্রহণ 

ফরিলেন॥ ভগবান সুবির উপাঁিলকে + খলিলেন "তুমি ইহািগকে শ্রেন্ঠিকপ্যার ইতিবৃণ্ত বল এব তাঁহার 
সন্বঙ্গে এখন কি কর্সব জিজ্ঞাস! কর।” উপালি “যে আজ্ঞাপ্বলিয়া উপাসিক1 বিশাখাফে শ্রেগ্িদ্ুহিতার দেহ 

পরীক্ষা! করিতে অনুরোধ করিলেন! বিশাখা ঘবলিকার অন্তরালে তাহার অঙ প্রতাঙ্গ সমূহ দেখিয়া পিদ্ধান 

ফরিালল তিলি শ্রত্রঙ্গা শ্রহণের পূর্জেই গভবভী হইয়াছিলেন ! তখন সকলেই শ্রেতিকন্যাকে লিষ্পাপ বলিক্া 
মত দিলেন । 

শ. ভিক্ষুপীদিশের খাকিবার হ্থান_ লজ 

+ বিশাখা মশধদেশীর প্রসিদ্ধ ধনী ধলপ্রয় প্রেটর কল্যা এবং শ্রাবন্্ীবাদী মৃগার নামক শোর 
পুরবধ্। বৌদ্ধ সাহিতো উপানকদিপ্র সাধ্য হেমন অনাধপিগুপ্দর উপ।সিধারিগের মণ্ধা তেমনি বিশাখার 
ভূসী প্রশালা দেখা যাগ ॥ সবিস্তর বিষরণ পরিশিষ্ট ভষ্টবা। 

*. উপালি-শৌশ্মন্ত্থবর একদল প্রধান শিষ্য এব" বিনয়পিউকফের স্ত্াহক বলি িনযধয লাষে 
প্রসিদ্ধ । ইনি সাত লীশিশ ছিলেন । সবিশ্বহ বিষরণ পরিশিষ্টে হা । 



১২--গ্যগ্রোধমূগ জাতক ৩৫ 

শরেনিকন্তা অতন্পর বৌদ্ধ উপীশ্ুয়ে বাস করিতে লাগিলেন এব যথাকালে এক পুত্র পরম করিলে । 
সম্ভীন পালন কন্সিতে হইলে ভিক্ষুণীদিগের ধর্দ্র্ধার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া প্রসেনজি, এই শিশকে পাজভবনে 
লইয়া গেলেন এব রাঁবীদিগের হন্তে সন্প্পণ করিলেন! তীহারা অপত্য নিক্বিশেষে ইহার লালন পালন 

করিতে লগিন এব" পকাশ্তপ” এই না রাখিলেন। বাজপুল্রের স্যাধ় প্রতিপাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া 
অনেকে তাঁহীকে কুমার কাণ্ঠপও বলিত । 

কুমার কাশ্প সপ্তম বব হয়মেই ভগবানের আদেশে প্রব্রজ্যা লী ফরেন এব" বয় প্রাপ্তির পর ভিক্ষুমাজ্ৰ 
প্রবিই হন। ইদগি ধর্ম্ব্যাখ্যায় অদ্বিতীঘ ছিলেন! শান্তা বলিতেদ ভিক্ষাদিগের মধ্যে কুমার-ক্যিপ সব্বাপেক্ষা 
বাকপটু। উত্তরকালে কুমার কাহপ বল্সীকহুত্র শুনিয়! অর্থব লাতি করেন * এব গগন্তলঙ্থ পুর্ণচন্দ্রের চ্চায় 
বৌদ্ধশীসনে শ্রকটিত হন ॥ তাহীর জননীও বিদর্শন! লা করিয়া অহব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

একদিন সায়"কালে ভেতবনস্থ ভিক্ষুগণ ধন্মঘশয় সমবেত হইয় কুমাব কাশ্বাপ ও তাহার জননীর কথ) 

তুলিলেন। ভাহারা বলাবলি করিতে লাঁগিলেন “দেব্দত্ত বুদ্ধ নহেন তাহা দয়ামাঘাও নাই সেইজন্যই 
ভিনি স্থবির কুমার কাপ ও তাহার গভধারিণীর সববনাশ করিতে বনিয়াছিলেন | কিন্ত আমাদের গুরু 
ধন্মরাজ তিনি সব্বজ্ঞ ও পরমকীকণিক তাই ভিনি ই'হাদের উ-্বের উদ্ধাক সাধন করিয়াছিলেন ।” এই 
সময়ে শান্তা গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া সেখনে দেখা দিলেন এব* তাহাদিগকে জিন্ঞীসা করিলেন আজ 
তোমরা কোন্ বিষয়ের আলোচন1 করিতেছ ? তাহার! বলিলেন “আমর! আপনারই গুণকীর্তন করিতেছি । 
আপনি কুমার কাশ্যপের জন্তীসন্বন্ধে যে স্দয় ব্যবহার বক্ষিয়াছিলেন সেই কথা বলিতেছি। শাস্ত! 
কহিলেন “আমি অতীত জন্মেও এই ছুইজনের উদ্ধার করিয়াছিলাঁম। দেবদত্ব তখনও ইহাদের পর্বনাশ করিতে 

উদ্যত হইয়াছিল” অনন্তর তিনি তিক্ষুদিগ্রের অবগতির জন্য সেই পুবব কথ! বলিদত আন্ত ফরিলেন* ] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্গদত্তের সময়ে বৌধিসব হরিণজন্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন। তাহার 
দেহ হেমবর্ণ, শৃঙ্গ রদতবর্ণ, মুখ রক্তকম্বলবর্ণ এব চক্ষুহ্ঘপন মণিগোলফবৎ উজ্জল ছিল। তাহার 
খুরগুলি ধেন লাঁক্ষাদ'যোগে চিন্ধণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইত। ভূমি হইবামাত্রই তাহার 
পুচ্ছ হইয়াছিল চমরী পুচ্ছের ন্যায়, শরীব্ন হইয্সাছিল অশ্বশাবক প্রমাণ। তিনি “গ্রোধ 
মগরাজ' নাম গ্রহণ করিয়া গঞ্চ শত যুগসহ অরণোৌ বিচরণ করিতেন। অনতিদুবে তাহারই 
ম্যায় হ্মবর্ণ আর একটী খৃগেরও পঞ্চশত অনুচর ছিল । তাহার নাম ছিল “শাখামৃগ |+ 

রাল। বঙ্গদত্ত অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন , মুগমা'দ'না পাইলে তাহার আহার হইত না! 
তিনি প্রতিদিন পুরবাঁদী ও অনপদবাদী বহু প্রজা সঙ্গে লইয়া বুগয়া করিতে যাইতেন। ইহাতে 
তাহাদিগের সাণসারিক কাজকর্মে এত ব্যাঘাত হইত যে, শেষে জালাতন হইস্»। তাহাবা 
পরামর্শ কব্লি, “চল ভাই, বাজার উদ্যানে মুগদিগের আহারার্থ তু রোপণ এব পাঁনার্থ জলের 
আয়োজন করি। তাহার পর আমবা বন হইতে মৃগ তাঁডাইয়! আনিয়া উদ্ভানের ভিতর পুরিব 
এব* ব্লাজাকে সমব্ত অবরুদ্ধ ঘৃগ দেখাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিব ।” 

ইহা স্থির কবি! তাহার রাজোগ্ভানে তৃণ রোপণ ও কুপ, পুফ্রিণী খনন করিল এব* 

যুদ্গ্ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সকলে একসঙ্গে মৃগান্বেষণে বাহির হইল। তাঁহাঁবা! বনে প্রবেশ 
করিয়া এক যোজন বেষ্টন করিয়া! ফেলিল , স্যগ্রোধমূগ এব* শাখামৃগ উভয়েরই বিচরণ- 
ক্ষেত্র ত্র চক্রের মধ্যে পডিল। অনন্তর বেষ্টনকারীরা মৃগ দেখিতে পাইয়া বুশ, গুল প্রভৃতির 
উপর মুদ্গবের আঘাত কবিতে লাগিল ) ইহাতে মৃগগরণ নিতান্ত ভীত হ্ইস্সা শ্ব স্ব গহনস্থান 
হইতে বাহির হইয়! পড়িল । তখন প্র পকল লোকে তরবারি, শক্তি, ধনুর্বাণ প্রভৃতি আশ্কা 
লনপুর্বক বিকট শব্দ আরন্ত করিল এব* মৃগগুলিকে তাডাইক্প উদ্যানের অভিমুখে লইয়া চলিল। 
উদ্ঘানের দ্বার পুর্ব্ব হইতেই উন্মুক্ত ছিল। ভয়বিহ্বল মৃগগুলি উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ 

করিল । তাহার পর লোকে অর্গল দিম ভাহাঁদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল । 

এইরূপে বহুমবগ সপগ্রহপুর্ধক তাহারা ব্রক্ষদত্তের নিকট গিয়া ধলিল “মহারাজ, আপনি 
*. মধ্যম নিকীরের ২৩শ সুত্র ! 

শি 



৩৬ এক নিপাঠ 
সস, পাপ সা ৯ এ সস পিপি 

প্রতিদিন যু মৃগয়ায় গিয়! আমাদের কাঁধ্যহানি করেন! আজ আমরা আপনার উদ্যাল মৃগণুর্ণ 
করিয়। ব্রাখিলাম 1 এখন হইতে এ সকল বধ করিয়া ভোজন কর্ন» 

্র্মদত্ত উদ্যানে গিয়া দেখিলেন, উহাতে বাস্তবিকই শত শত মুগ রহিয়াছে । তিনি হেমবর্ণ 
মৃগ ছুইটী দেখিয়া বলিলেন, "তোমাদিগরকে অভয় দিলাম , ভোমরা নিঃশহ্কচিত্বে বাস কর” 
ইহার পর কোন দিন তিলি নিজে, কোন দিন বা তাহার পাঁচক উদ্যানে গিয়া এক একটী মুগ 
শরবিদ্ধ' করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধহ্ুকের টঙ্কার গুনিবামাত্র মুগগণ প্রাণভয়ে একূপ 
ছুটাঁচুটি করিত, যে প্রতিদিনই একটান্স স্থলে বহুমূগ শরাহত হইত | 

বোধিমব দেখিলেন অনেক মৃগ নিরর্থক নিহত হইতেছে এবং সকলকেই নিযনত সন্স্ত 
থাকিতে হইতেছে । ইহার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত এক দিন তিনি শাখামৃগ্ের মভিত 
পরামর্শ করিয়া স্থিব বরিলেন, তাহাদের ছুই দণ হইতে পর্যায়ক্রমে এক এব দিন এক একটা 
মৃগ শব স্ব বারাম্সারে ধর্গণ্ডিকার * উপর শ্রীবা স্থাপন করিবে এব' রাজপাচক যেখানে খিষ্কা 
উহার শিল্ষশ্ছেদ করিবে । তাহা হইলে যেদিন যে খুগের বার আসিবে, সেদিন কেবল তাহারই 
প্রাণ যাইবে , অপব কেহ আহত বা উদ্দিগ্ন হইবে না। তদবধি এই নিয়মানুসারে কাজ হইতে 
লাগিল; যে যুগ ধর্ঘগণ্তিকার উপর গ্রীবা রাখিয়া থাকিত, রাঁজপাচক তাঁহারই প্রাণ স্হাব 
করিত, অন্য কাহারও উপর কোন উপদ্রব করিত না। 

অনস্তব একদিন শাখামৃগের দলতুত্ত এক গর্ভিণী হন্সিণীর বার উপস্থিত হইল | সে শাখামূগের 
নিকট গিয়া বলিল, প্প্রভু, আমি এখন সসব্া » প্রসবেব পর আমবা একজনের জাক়গ্রায় ছুই 
জন হইব , পালামত ছুই জনেই প্রাণ দিতে পাঁরিৰ ! অতএব এবার আমায় ছাড়িয়া দিতে 
অনুমতি করুন?" শাখামুগ উত্তর দিল, “তাহা হইতে পারে না, তোমার অনৃ্টফল 

তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে, আগি অন্য কাহারও স্থন্ধে তোমার পাল! চাপাইতে পাৰিব 
ন1)৮ তখন হবিণী নিরুপায় হইয়া বোধিসত্ের নিকট গেল এব" তাহাকে সমস্ত কথা বলিল। 
বৌধিসত্্ব বলিলেন, পআচ্ছা, ভূমি দনে ফিরিয়া যাও, যাহাতে এবার তোমার প্রাণরক্ষা! হয়, 
আমি ভাহার উপায় করিতেছি ।' অতঃপূর তিনি নিজেই পণ্ড বধদ্েত্রে গিয়া গণ্ডিকার উপর 
মস্তক স্থাপনপুর্ধবক শুইয়া রহিলেন | লি 

যথাসমন্জে পাচক গণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইল। সে বোধিসবকে দেখিয়! বিশ্মিত হইল, 
কারণ ক্লাজা তাঁহাকে অভক্ন দিগ্লাছিলেন। সে দৌডাইয়া বাজাকে বলিতে গেল, রাজা 
শুনিবানাত্র পাত্রমিত্রমহ ব্থারোহণে সেখানে উপনীত হইলেন এব" বোধিনত্বকে নক্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “সখে সৃগ্রাদ! আমি ত তোমায় অভয় দিয়াছি! তবে ভুমি কেন 

গর্ডিকাঁর উপর মাথা রাঁধিয়াছ ?” 

বোধিসত্ব কহিলেন, "মহারাজ আজ যে যুগীব বার হইয়াছিল সে সসত্বা, সে যখন আমার 
সাঁহাধ্য প্রীর্থন| করিল, তখন দেখিলাম একের প্রাণ-রগার্থ অন্যের প্রাণ বিনাশ করিতে পারি 
না। কাজেই ভাঁবিলাম নিজেব প্রাণ দিয়। তাহার প্রাণ বাঁচাইব-_-তাহাব পরিবর্তে আমিই 
মরিব। ইহার ভিতর আর কোন কথা নাই, মহারাজ ।” 

প্বুগরাজ, আঁজ আপনি যে মৈত্রী, প্রীতি ও দয়াঁর পরিচক্স দিলেন, তাহা ত মানুষের 

মধোও দেখ! যায় ন। আপনিউঠুন » আমি প্রস্রমনে আপনাকে ও সেই স্বীকে অভয় দিলাখ 1৮ 
“দুইটা মাত্র মগ অভয় পাইল, নরনাথ ? অবশিষ্ট মুগদিগের ভাগ্যে কি হইবে? 
« অবশিষ্ট মুগদিগকেও অভয় দিলাম 1৮ 
পআপনার উদ্যানস্থিত সমন্ত মুগ নিঃশঙ্ক হইল বটে, কিন্ত অপর যুগদিগের কি দশ! 

হইবে ?” 
*. ধর্মগণ্ডিকাযে কা্বণ্ডের উপর হস্তব্য প্রাণির গ্রীব! রাখিয়া তাহার শিরশ্ছেদ কর! হয়? 



১৮--"বাতমূগ জাতক । ৩৯ 
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স্পপসপিসপস্সি সি সপ 

[ কথ। শেষ হইলে ভগবান্ ধর্মোপদেশ দিয়! সত্যনমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহ! শুনিয়া সেই উৎকিত তিক্ষ 
শ্লোতাপত্তি ফল লাভ কন্পিলেন। অতঃপর ভগবাঁন্ এইরূপে কখার মম্বধান করিলেন £--তখন এই বশিত! 

বিরহবিধুর তিচ্ষু ছিল সেই পাব্বত্য সুখ : ইহার পত্ী ছিল সেই সৃদ্গী এবং আমি ছিলীম্ মেই ব্নদ্বেবতা। ] 

১৪-্বাত্ুগ-জাত। 
[ শান্তা জেতবনে 'চুল্লপিগুপাতিক” স্থবির তিষোর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রন্বাদ আছে শান্তা 

যখন রাঁজগৃহের নিকটবর্তী বেখুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে কৌন বিভব্শীলী। শ্রেনীর তিষ্যকুমার 
নামক পুত্র ভীহীর নিকট ধম্মোপদেশ শুনিয়। প্রত্রজ্যা গ্রহণের অভিলাষ করেন, কিন্তু মীতাপিতার অসম্মতি 
শিহ্দ্ধন প্রথমে কৃতকাধা হইতে পারেন নাই! অনন্তর তিনি স্থবির রাষ্ট্রপালের * পহ॥ অবলম্থন পুব্বক 
মধ্থাহক্ষাল অনশনে খাকিয়! মাতীপিতাঁর অনুমতি লীভ করেন এবং প্রত্রজ্যা প্রাপ্ত হন । 

তিষ্যিকে প্র্রজ্যা দিবার নাসা পরে শৃস্তা জেতবনে চলিয়। যান, তিষ্যও তাহার অনুগমন করেন। সেখানে 
তিনি ত্রয়োদশ প্রকার ধুতাঙ্গ 1 অবলম্বন করিয়। গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিতেন। এই নিমিত্ত সকলে তাহাকে 
মিনতি এই আঁখ্য। দিয়াছিল। তখন তিনি নিষ্ঠীরুলে বৌদ্ধশীসনাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্িমান্ 

॥ 

এদিকে রাঁজগৃহ নগরে তিষোর দাতাঁপিতা পুত্রের বিরহে নিতান্ত কাত্রর হইলেন। একদা! কোন পবেৰের 
দিন ভাহারা ভিয্যের পরিত্যক্ত অলঙ্কারপূর্ণ রৌপ্যের কৌটাটা বুকের উপর রাখিয়। বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
পাছা! আমাদের পব্বের সময় এই সকল অলঙ্কার পরিতে কত ভাল বাসিত্ত। নে অংযার্দের একমাত্র পত্র । 
গৌতম তাহাঁকে শ্রাবস্থীতে লইয়। সিক্সাছিলেন। দে এখন কোখা্র আছে কে বলিবে?” 

শরেটিদম্পর্তী এইব্ূপ আক্ষেপ করিতেছেন এমন সময়ে এক দারসীকন্যা তাহাদিগের গৃহে উপস্থিত হইল । 
সে তাহাদের বিলপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গৃহিণী তহাকে সমন্ত বৃত্তান্ত বলিলেন । নে আবার জিজ্ঞাসা করিল 
“আপনাদের ছেলে কোন্ কোন্ গহ্নাগলি খুব ভাল বাঁদিতেন।” শেঞ্টিগৃহিণী সেগুলি দেখাইলেন। তখন 
দানীকন্যা বলিল, “আপনারা যদি আমার হাতে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছাড়ি! দেন, তাহা! হইলে আমি আপনাদের ছেলে 
ফিরাইফা আনিতে পাঁয়ি।” তিয্যের জননী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সন্ত হইলেন এবং দাসীকনাকে প্রচুর 
পাথেয় ও অনেক, দাঁসদাসী বঙ্গে দিয়! শ্রীবন্তীতে পাঠাইলেন। 

এ 

* রাট্রপাল-_ কুরুরাদোর অন্কঃপাতী সুলকোঁচ্ঠিতয্ নানক পগরবাসী এক সহ্থাস্ত ব্যক্তির পুল। ইনি মাত। 
পিতার অগোচরে বুধদেবের নিকট প্রব্রজ্যা্রহণের ইচ্ছা! করিলে ভগবাঁন্ তাহাতে আপভি করেন। ভিশি 
বলেন, তুমি মাতা পিতার অনুমতি লইয়া আইস! কিন্ত রাষইপালের মাতাপিতা অন্থমতি দিতে আপত্তি 
করেন । তখন প্রাক্রপাল আহার মিদ্রা। পরিত্যাগ করিস! আত্মহত্যায় উদ্যত হন । কাজেই ভীহায্প মাতাপিত! 
তাহাকে অনুমতি দিতে বাধ্য হন। ডত্তরকাঁলে রাষ্ট্রপাল অর্থন্থ লাত করিয়াছিলেন । মধ্যম নিকায়, মহারা& 

পাল স্থত্র (৮৩) এব্ং বিনয় পিটক (৩য় খও) জ্ষ্টব্য। 
+ ধুতাগ--রিপুদমনের নানাবিধ উপায়। ইহ! ভ্রয়ৌদশ প্রকীর_-পাঁংশুকুলিকা্স, বৈচীব্রিকাঙ্গ, পিওপাডি 

কা্গ নপদানচারিকাঁজ, একা সনিকা্গ, পাত্রপিঙিকাঙ্গ, খলুপশ্চাদৃভত্তিকর্গ, আরণ্যকাঙ্গ, বৃক্ষমূলিকাঙ্গ, আত্যা 
কাশিকাঙ্গ, শ্রাশানিকাঙ্গ, যখাসংক্ৃতিকার্গ, নিবঙ্গিকাঙ্গ। পাংশুকুলিক আঁবর্জনান্ত,পে নিক্ষিপ্ত ছিন্ন বন্ধ নাত্রি 

পন্দিধান করেন, ব্রৈচীবরিক কদাচ তরিচটীবরের অভতি্িক বস্ত্র হবেন না, পিগপাতিক ভিক্ষার্থ উপাসকদিগের 

দ্বারে উপহিত হন, কিন্ত কদাচ ভিক্ষা! চাহেন্ না, লোকে ইচ্ছাপুবরক যাহা! দেয় তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করেন” 
মপদানচারিক প্রতিদিন যথানিয়মে ভিক্ষা করেন, কৌন গৃহ বাদ দেন না, একাননিক এক আসনে বনিয়া আহার 
শেব করেশ, আহার করিতে ক্ষরিতে এক আপন ত্যাগ করিয়া আলনান্ন্প গ্রহণ করেন না, পীত্রপি্ডিক একবাত্র 

পাত্রে ভোজন শেষ করেন , খলুপশ্চাদতত্তিক নির্দিষ্ট পরিসাপের অভিরিক্ঞ খাদ্য ভোজন করেন না, যাহা 
অকল্গ্য অর্থাৎ ভিক্ষুদ্িখের অখাদা তাহা দেখিবার পরও অন্য খাঁদ্য উদ্রস্থ করেন লা, আরণ্যক বলে থাকেন , 
বৃঙ্গমূ্িক তক্রমুলে খাকেন » আত্যাকাশিক উম্মুক্ত স্থানে থাকেন, শ্টাশানিক "শানে খাকিয্া দেহের বনিত্যতা 
উপলদ্ধি করেন, বথামংন্থৃতিব'ধখন যে আপন পান তাহাতেই উপবেশন ধরেন » নিবঙ্গিক নিশ্দি্ কালের অস্ত 
শুইতে পারেন সা, ঘুসাইতে হইলে ভাহাঁকে বদিয়া বসিয়াই ঘুবাইতে হক । 

স্থারে হ্থারে মুইইতিক্ষ; খুহখকে বৈষ্বের! -নাধুকরী বৃত্তি বলেন। নিঠাবান্ বৌ ভিক্ষুরাও প্রতিদিন 
হ্বারে দ্বারে মুষ্টচ্ছিক্ষা। লইয়া জীবন ধারণ করেন ॥ একশুহ হইতে অধিক ভিক্ষী। শ্রহণ ক্রেন লা) অখক। এক 
দিনের ভিক্ষালক্ক অর পরদিনের জন্য স্কয় করিম! রাছেন ন।। 



৩৮ প্রথম নিপাঠ 
এ িসিপিি্িনিসিিসিশীিপিসোপীসাপািপাপিশীপাশিপিশাতিশিটিসপীশী পিপি 

৯ ি্কিসিসট্ি 

[অনন্তর শীস্ত। ভিক্ুদিগকে সতাচতুষ্টয় শিক্ষ/ দিয়া এইরূপে কথার সদবধান করিলেন £--তখন 

দেবদন্ত ছিল্ শখামৃগ, তাহার শিষাগণ ছিল শ।খানগের অনুচরবর্গ £ তখন এই ভিক্ুণী ছিলেন সেই হরিণীঃ 

কুমার কশ্ঠপ ছিলেন ভীহার শাবক; তখন আনন্দ ছিল সেই রাজ। এবং আমি ছিলাম হ্যগোধস্থগ |] 

১৩-কুন্ডিল-্বুগ জীতন্ক | + 
[কোন কোন ভিক্ষু সংসার ত্যাগ করিও কাঁত্তাখিরহ-যন্তরণা্। আভিভূত হইতেন। এতৎসন্বক্ষে সবিন্তর 

বিবরণ ইন্্রিয়জাতকে (৪২৩) প্রদত্ত হইবে। শ্ান্ত। এইরূপ একজন ভিগ্ুকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন, “তুমি 
এই রনী জন্য পুর্ববজনেও নিহত হইয়।ছিলে এবং লোকে অঙ্গীরে দগ্ধ করিয়। ভৌনার দস ভক্ষণ করিয়াছিল ।” 

ইহ। শুনিয়। ভিক্ষা ভগবানকে উক্ত বৃত্তান্ত ব্যাখা করিতে অনুরোধ করিলেন এখং তগ্বান্ ভাঁবান্তর-প্রতিচ্ছ্ 
সেই কথ। প্রকট করিলেন। (অতঃপর *ভীবাস্তর প্রতিচ্ছন্্ কথ প্রকট করিবার জন্য ভিক্ষুদিগের জরীর্ঘনা' এই 
অংশ আর লেখ। হইবে না, তৎপরিবর্ে কেবল “সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরগ্ত করিলেন” এই বাক্য 
থাঁকিবে। ইহা! দেখিয়াই "মেঘ হইতে চন্দ্রের মুক্তি' প্রভৃতি উপনা এবং “ভাবাস্তর-প্রতিচ্ছন্ন কথ প্রকট 
করিলেন' ইত্যাদি উহ্ভ আছে মনে করিতে হইবে । )) 

পূর্বে মগধের অধিপতিবা! রাজগৃহনগবে অবস্থিতি ক্রিয়া বাজ্যশাদন করিতেন। তখন 
ফসলের সম্য় মগধবাদী সুখদিগেখ বড় বিপত্তির আশঙ্কা ছিল। এই নিনিত্ত তাহার! মাঠে 
ফসল জন্মিলে পাহাড়ে উদ্দিয়। বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইত 11 একবাঁব একটা পাঁর্জত্য সুগ এক 
সমতলবাসিনী মুগীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। যখন মতলবাদী যুগের! পর্বত হইতে অবতব্ণ 
করিবার আয়োজন কবিল, তখন সেই পার্কত্য মৃগও তাহার অনুগামী হইতে চাহিল। কিন্ত 
মূ ইহাতে আপত্তি বিল । জে বলিল, গ্রে নিকটে আমদের নানন্রপ বিপব্েৰ আশ্ষ্ক! । 
পাহাঁডে থাক বলিম্৷। তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নাই বলিলেই হয়? ন্ৃতবাং আনার সঙ্গে গেলে তুমি 
বিপদে পড়িবে।» কিন্ত প্রণয়ীবদ্ধ পার্বত্য মুগ কিছুতেই নিরন্ত হইল না। 

ম্গধবাঁপীরা যখন দেখিল মৃগদিগের পাঁহাড় হইতে নামিবার সময় আসিয়াছে, তখন তাহার! 
ইহাঁদিগকে মাবিবার জন্য নানা স্থানে প্রতিচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যে পথ 
দিয় পার্ধত্য মুগ ও তাহার প্রণয়িন্ম আসিতেছিল, তাহার পার্থে এক ব্যাধ লুক্কাস্িত ছিল। 
মৃগী মনুষ্যগন্ধ অনুভব কবিয়া বুঝিল তাহাদের প্রাণসংহারের জন্ত লিকটে কেহ্ লুকাইয়া 
আছে। তখন সে পার্বত্য মুগকে অগ্রে যাইতে দিয়া নিজে কিছু দুরে দূবে রহিল। 

পার্কাত্য মুখ যেমন নিকটে আসিয়াছে, অমনি ব্যাঁধ একটীমাত্র শব নিক্ষেপ কবিয়া তাহাকে 
ভূতলশায়ী করিল। তাহ! দেখিয়া মৃগী বায়ুবেগে পলাইয়া' গেল। অনন্তর ব্যাধ যুগের ধড হইতে 
চাম্ড। খুলিয়া ফেলিল, আগুন আলি উহার মধুর মাংসেব কিয়দংশ নিজে পাঁক করিক। খাইল 
এবং অবশিষ্ট পুত্রকন্তাদিগের জন্য গুহে লইয়া! গেল। 

এ লময়ে বৌধিসন্ধ এক বৃদ্দদেবতা হইস্কা উক্ত স্থানে বাস করিতেছিলেন। তিনি, যাঁহা যাহা 
ঘটিল, সন্ত দেখিয়া ভাবিলেন, “হাঁয়। এই নির্বোধ গৃগ কামীন্ধ হইয়! মার! গেল। কামের 

প্রীরন্ত জথকর হইলেও পরিণীমে ইহা হইতে বন্ধনাদি নানা ছুখেব উৎপত্তি হয়। এ সংসারে 
পরের প্রাণসংহার নিন্দনীয় , যে দেশে রমণীদিগের আধিপত্য সে দেশ নিন্দনীয়) যে সক্ল 
ব্যক্তি রমণীদিগের বশীভৃত তাহারাও নিন্দনীয়।* এই কথাগুলি শুনিয়া বনবাসী অত্যান্ত 
দেবতা “সাধু” “সাধু” বলিয়া গন্ধপুস্পীদিদ্বারা। ভীহার অঙ্চনা কবিলেন , তিনিও 
বনস্থনী নিনাদিত করিয়া গাইতে লাঁগিলেন হা 

অতি ক্রেশকর, . বদলের শর , ধিক্ তীরে শতবার 
রমণী যে দেশে শীষে াজবেশে, . ধিক্ সেই দেশে আর , 
স্ত্ীহশে যেজন, শীকে অনুঙ্ষণ, ধিক খিক্ ধিক্ তারে ঃ 

মানবনমাজে, পুরুষের সালে, যুখ দেখাইতে নারে। 
ক কাশ (লতীর) শব্জ। 1 লিঙ্গ জাতক (১১) ছেষ্টব্য। 



১৪-_"বাতমৃগ্জাতক । ৬৭ 

[ কথা শেষ হইলে ভগবান্ ধর্দোগদেশ দিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকষ্ঠিত ডিপ 
আোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। অতঃপর ভগবান্ এইরূপে কথার দমবধান করিলেন £-তখন এই বনিতা- 

বিরহবিধুর ভিক্ষু ছিল সেই পার্বত্য বুগ ; ইহার পত্ী ছিল সেই মৃগী এবং আঁমি ছিলীন সেই বলদেবতা। ] 

১৪_াত-্ুগ-জাতন্চ। 
শান্তা জ্েতবনে “চুলপিগগাতিক” স্থবির ভিষ্োর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে শান্ত) 

যখন রাঁজগৃহের নিকটব্তী বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই ন্ময়ে কোন বিভবশালী শ্রে্ীর তিয্যকুমার 

নানক পুত্র ভাহার নিকট ধর্স্দোপদেশ শুনিয়া পত্র এহপের অভিলাব কঝেন, কি মতাপিতার অসম্মতি- 
নিবন্ধন প্রথমে কৃতকাঁধা হইতে পারেন নাই॥ অনন্তর তিনি স্থবির রাঁ্পালের * পদ্থ। অবলম্বন পুব্বক 
মপ্তাহকাল অনশনে থাকিয়া! নাঁতাপিতার অনুমতি লাভ করেন এবং প্রত্রজ্য প্রাপ্ত হন। 

তিষ্যকে প্রত্রজ্যা দিবার মাঁসার্ধ পরে শান্তা জেতবনে চলিক্ল! যান; তিষ্যও তাহার অনুগমন করেন। নেখানে 
তিনি এয়োদশ প্রকার ধৃতাঙ্গ ! অবলম্বন করিয়া গৃহে গৃহে ভিক্ষা। করিতেন ॥ এই নিমিত্ত সকলে তাহাকে 
সাগর এই আখ্যা দিয়াছিল। তথন তিদি নিঠাবনে বৌদ্বশীসন!কাশে পুশচন্্ের যাস দীপ্ডিষান্ 

ন। 

এদিকে রাঁজগৃহ নগরে তিষ্োর যাঁতাপিতা পুত্রের বিরহে নিতান্ত কাতর হইরেন। একদা কোন পব্ের 
দিন তাহারা ভিয্যের পরিত্যক্ত অলঙ্ষাঁরপুর্ণ রৌপ্যের কৌটাটী বুকেন্ উপর রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
“বাছা আসাদেন্ পর্বের সময় এই সকল অলঙ্কার পরিতে কত ভাল বাঁসিত সে আমাদের একপাত্র পুত্র 
গোৌঁতম তাহাকে শ্রাবন্তীতে লইয়। গিয়াছিলেন। নে এখন কোখায় আছে কে বলিবে ৪৮ 

শ্রেঠিদম্পতী এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন এমন নময়ে এক দাসীকনা! ভীহাদিগের গৃহে উপস্থিত হইল। 
সে তাহাদের বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গৃহিণী তাহাকে সমন্ত বৃত্ান্ত ঘলিলেন | দে আবার জিজ্ঞাসা করিল 
“আপনাঁরের ছেলে কোন্ কোন্ গহ্নাঁগুলি খুব তাল বাধিতেল ॥” শ্রেগিগৃহিণী সেগুলি দেখাইলেন | তখন 
দ্বাসীকন্া বলিল, “আপনারা যদি আমার হাতে সম্পূর্ণ কর্তৃহ ছাঁডিয়। দেন, তাহা হইলে আদি আপনাদের ছেলে 
ফিরাইয়। আনিতে পাযি।” তিষ্যের জননী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে লন্দমত হইলেন এবং দীনীকন্যাকে প্রচুর 
গাঁথের ও অনেক দাঁসদাসী সঙ্গে দিয়া আঁবস্তরীতে পাঠাইলেন। 

ঙ্ 

* রাষ্ট্পাল-কুকুরাঁজ্যের অন্তঃপাতী স্থুলকোট্ঠিতম্ নানক নগরবাদী এক সন্্ান্ত ব্যক্তির পুত্র । ইনি সাত। 
পিতার অগোচরে বুদ্ধদেবের নিকট প্রত্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছ। করিলে ভগবান্ তাহাতে আপত্তি করেন। তিনি 
লেন, ভুমি নীতা পিতার অনুমতি লই মাইপ। কিন্ত রাষ্ট্র্ীলেন্র মাতাপিভা অনুমতি দিতে আপত্তি 
করেন। তখন রাষ্ট্রপাল আহার নিদ্রা! পরিত্যাগ করিয়া আম্মহত্যায় উদ্যত হন। কাজেই তাহার মাভাপিত! 
ভীহাকে অনুমতি দ্বিতে বাধ্য হন। উত্তরকাঁলে রাষ্ট্রপাল অর্থত্ব লাভ করিয়াছিলেন । দধ্যম নিকায়, মহারাষ্ট্র 
পাল সুত্র (৮০) এব বিনয় পিটক (৩য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য । 

+ ধূতাঙ্গ_রিপুদ্রননের নানাবিধ উপাস্ধ। ইহ! ত্রয়োদশ প্রকার_-পাংগুকুলিকাঙ্গ, প্রৈচীবরিকাঞ্গ, পিওপাতি- 
কাঁঙ্গ বপদানচারিকাঁ, একাস্শিকাঁল, পাঁত্রপিওিকীন্, খনুপশ্চাদ্তত্তিকান্গ, আরণ্যক, বৃক্ষমুলিকা্স, অভ্যি 
কাঁশিকাঞ, শাশানিকাঙ্গ, যখাসংস্ৃতিকার্স, পিহঙ্গিকাঙ্গ । পাংশুকুলিক আবজ্জনান্ত,পে নিক্ষিপ্ত ছিল্ল বস্ত্রণ্ড সাত্র 
পরিধান করেন, ত্রৈচীবরিক কদাচ ত্রিচীবরের অতিরিক্ত বস্ত্র ব্লাখেন ন। , পিশুপাতিক ভিক্ষার্থ উপাদকদিস্ের 

দ্বারে উপস্থিত হন, কিত্ব কদাচ ভিক্ষা চাহেন্ লা, লোকে ইচ্ছাপুব্বক যাহা দের তাহা! খাইয়াই ভ্রীবন ধারণ করেন 
সপদ্গানচ্দিক্ষ প্রতিদিন বখানিন ভিক্ষ? করেন, কোন গৃহ বা দেন লা, একাননিক এক আনে বসিঙ্গা আহার 
শেষ করেন, আহার করিতে করিতে এক আসন ত্যাগ করিয়া আসনান্তর গ্রহণ করেন না, পাত্রপিণডিক একনাত্র 
পাত্রে ভোজন শেষ করেন, খনুপশ্চাদ্ভত্তিক নিন্দিষ্ট পর্সিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য ভোজন করেন নাঃ যাহা 
অকল্য অর্থাৎ ভিক্ষুদিগের অধাধা তাহা দেখিবার পরও অন্য খাদ উদ্বরস্থ করেন নাঃ আরশাক্ক বন থাকেন, 
বৃক্ষমূলিক তরুমূলে থাকেন , আভ্যাকাশিক উন্মুক্ত স্থানে থাকেন, াশানিক শ্মশানে খাঁকিয় দেহের অনিত্যতা 
উপলান্ধ করেন; যখাসংস্থৃতিক যখন ধে আসন পান তাহাতেই উপবেশন করেন ; নিবঙ্গিক লিদ্দিই কালের অপ্ত 
শুইতে পাঁচ্েন না, ঘুনাইতে হইলে ভাহাকে বলিয়া বসিস্আাই ঘুমাইচত হয় । 

খাবে হ্থারে মুইভিক্কা গ্রহণকে বৈফবেহা “মাধুকরী বৃত্তি ধলেন। নিঠাবান বৌদ্ধ ভিুরোও এতিফিন 
গ্থারে হাতে মুষ্রপরিক্ষা লইয়া জীবন ধারণ করেন» একগৃহ হইতে অধিক ভিক্ষা এরহধ করেন না/ অথবা এক 
দিনের ভিক্ষালক অন্র পরদিনের জন্য সফর করিত রাখেন নঃ 4 



৪২ প্রথম নিপাঠ 
পিসি সিসি সিসি সদা 

সপ্ত মৃগমায়া, যদি, খরাদিয়!, « শিখিত তনয় তোর, 
তবে কি এখন হইত তাহার এ ছুর্দশা অতিঘোর ? 
অধাধ্য যে জন" সেই পাঁষণডেরে বুথ! উপদেশ দান, 
গুকর বচল অবহেলা করি হারায় সে নিজ প্রাণ। 

এ দ্রিকে যে ব্যাধ জাল পাঁতিয়াছিল সে এ অবাধ্য মুগপোতকের প্রাণনাশ কবিয়া তাহার 
ংস লইবা চণিক্জা গেল। 

ননবধান__তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই মুগপোৌতক , উৎপলবর্ণ + ছিলেন খবাঁদিয়! এবং আমি ছিলাম 
বৌদ্ধদ্িগের উপদেষ্টা । 

চা 

১৬-ত্রিপর্্যস্ত-জাতক্ । 
(শান কৌশাঙ্থী $ নগুরস্থ বদরিকারামে অবস্থিতিকালে স্থবির রাহ্ল সম্বঞ্ে এই কথ। বলিয়াছিলেন। র1হল 

ইহার অতি অল্গদিন পুর্বে প্রব্জ্য। গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিতান্ত আগ্রহের সহিত সজ্ঘের নিয়মাবলী 
শিক্ষা করিতেছিলেন। 

শান্তা যখন আলবী নগরের নিকটবর্তী অগ্গালব চৈত্যে বাস করিতেছিলেন, তখন প্রথম প্রথম দিবাভাগে 
বহু উপসিক| ও তি্ু্ী ধর্মুকথা শুনিবাঁর জন্য সেখানে সমবেত হইতেন। কিয়ৎকাঁল পরে উপাসিকা! ও 
তিক্ষুণীরা আর আসিতেন না, কেবল উপাসক ও ভিঙ্মুগণ উপস্থিত হইতেন। তদবধি সন্ধার পর ধণ্বকথা হইত, উহা! শেষ হইলে ববির ভিক্ষুরা স্ব স্ব বীসস্থানে যাইতেন, দৃহ্র ভিক্ষুর। এবং উপাসকেরা উপস্থান 
শালায় $ শুইয়। খাকিতেন। নিত্রিত হইবার পর তাহাদের কাহারও কাহারও নাকের ঘড় ঘড়ানি ও দাতের কিড়মিড়িতে সেই গৃহে বিকট শব্দ হইত, ইহাঁতে অনেকের মুহুর্ত মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। ইহারা একদিন ৪৮৯ সি অহ্থবিধার কথা জানাইলেন। “তখন ভগবান্ ব্যবস্থ। করিলেন যে ভিন্মুরা অনুপ সম্পন্নদিগের একশঘ্যায় শয়ন করিলে ভাহাদ্বিগকে ই শ্িব্যগ্ণসৃহ কৌশাশ্বীতে চলিয়া গেলেন। 24 

সেখানে একদিন তিক্ষুগণ আমুহ্মান্ রাহুলকে বলিলেন, “ভগবান্ যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে এখন হইতে আপনাকে নিজের বাসস্থান দেখিয়া লইতে হইবে।”" রাহুল অতি যত্ের সহিত সজ্বের নিয়ম অশ্যান করিতেন, বিশেষতঃ তিনি বুদ্ধের পুত্র, এই নিগিত্ত ইতিপুব্বে তিক্ষুগণ তাহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন যে ডাহার মনে হইভ যেন তিনি নিজদের গৃহেই আছেন। তাহার! তাহার শহ্যারচন! করিল! দিতেন এবং স্ঠাহার উপধানের জন্য একখণ্ড বস্ত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে নিয্মমভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় সে দিন তীহীন্। রাহলকে শঙসনস্থান পধ্যস্ত দিলেন না। রাহুল অতি হুশীল ছিলেন। স্বয়ং দশবল সাহার পিত! , ধন্ম সেনাপতি সারীপুত্র তাহার উপাধ্যায়, মহাসৌদ্গল্যাঙ্ছন তাহার আচায্য শ, স্থবির আন 

ক খরাছিয়া সেই স্বর নাম) 
1 ডৎগলবর্ণা--শ্রাবশ্থী নগরের স্ভাধুবংশীয়া রমণী । উনি ডি ৬, 

ক্ষুণী হইয়া অব পর্থ রর 
সবিপ্তর বিবরণ প্রিশ্িতে ্রব্য। ন্ত লাভ করিয়াছিলেন। 

$ কৌশাম্বী। এলাছাবাদ্ের নিকচবন্ী হদুনাতীরন্ প্।ঠীন লখর। ই ক কে তু হহা বঙদান সময়ে 
পরিণত হহয়াছে। কোশম নানক গ্রাঙে 

৪ বিহারের বে শৃহে বুদ্ধ ধন্ডেপবেশ দিতেন, তাহার নাম উপস্থান শাল! । 
| অর্থাৎ বাহার! ২* বদরের ন্যুনবযপ্ক বলিয়া উপসম্প্্ হয় সাহ। 
শু সাহীপুত্র ও নহামৌধ্গল্যাছন বুদ্ধের ছুই জন প্রধান শিষ্া। দারীপুত্রের প্র উ 

বশ্মসেনাপতি এই নাধ্যা পাইছাছিলেন £ ইহার এ 5বাহিনী রং বত নাম উপভিষা, হননি 
সারা নানানুসারে লোকে হা ও » ব্লিত।, লৌব্গল্যানে গোজনায । ইহাহ পকৃত নাম কোলিত। উতয়ের সন্থস্ধে সবি বিবরণ চারিকাধ্ নি শজ্যক”£1 ঙ ৬৯1১৪১ তি নহুল'হিতার (তীর অধ্যাথে ১৯১৪১ সক আচাত্য ও উপাধ্য'হের লক্ষণ নির্চেশ অ! ছে। ৩দলুদারে 

দিনি শিহ্যের উপনযন বিচ তাহাকে হেত অং)ন করান তিনি "আচাধা, আর হিনি উপবীবিকার নি বেদ কিংবা ব্যাকয়ণাবি বেবোহ্ন শিক্ষ) যেন [তন উপায় । ওই লক্ষণ ধরলে বৌ মে যিনি ধসের উপ্দেহ 
তাহাকে 'আচাহা এবং হিনি এস শি যেন তিনি উপায় পধবাডা॥ €৮114525 কি ইছাদের বিপনীত 
নর্থ করছেন! ্ 



* ১৬--ত্রিপয্য্তজাতক । - ঢু ৪৩ 

তাঁহার খুলতাত, কিন্তু তিপি কাহীরও নিকট ন। গিয়া সেই রাত্রিতে দশবলের বর্চঃকুটারে * শয়ন 
করিয়া! রহিলেন । ভকির আবিক্যবশতঃ এ স্থানই ভাহার নিকট ব্র্গব হখকর বোধ হইল । এ 
বচ্চঃকুটারের দ্বার সর্বদ। রুদ্ধ থাকিত, উহীর কুদ্িশ সুগন্ধ মৃত্তিকাদ্বার! নিম্মিত ; উহার পথের দুইধারে পুষ্প ও 
মাল্য প্রলমিত থাকিত এবং উহার মধ্যে সনন্ত রাত্রি দীপ হবলিত। কিন্ত এই সবল হুখেক সামগ্রী ছিল বলিয! 
থে রাহুল সেখানে রাত্রিষ!/পন করিয়াছিলেন তাহ| নহে) ভিক্ষুরা তাহাকে নিজের শয়নস্থান ঠিক করিয়া লইতে 
ব্নিয়াছিলেন , তিনি নিজেও নজ্বের নিক্সন প্রতিপালন কিতেন এবং সর্বদা উপদেশলাতার্ধ ব্যশ্র ছিলেন। 
এই জন্যই অন্য কোঁণাও হথানের হৃবিধা। ন! দেখিয়। তিনি বঞ্চইকুটারেই রহিলেন। 

ইহার পূর্বেও ভিক্ষু ্বাহুলেব প্রবৃতি পরীক্ষার জন্য, যাহাতে তাহার বিরক্তি জন্মিতে পারে, সময়ে দময়ে 
এমন কাজ করিতেল। দুক্প হইতে, তিনি নাঁসিতেছেন দেখিয়া, কেহ্ হয়ত মন্মার্জনী, কেহ বা আবর্জনা পথে 
ফেলিয়া! বাখিতেন এবং রাছুল আ.সিবামাত্র জিজ্ঞীপা করিতেন, "এ সব ওখানে কে ফেলিয়া দিয়াছে?” তখন আর 
এক জন ব্লিতেন, রাহুল ত এ পথে আপিলেন॥ [উনি ছাঁড়া খার কে ফেলিবে £]1 রাহুল সঙ্যের 
নিয়মাবলী এত এন্ধার সহিত পালন করিতেন থে তিনি কখনও “আমি ফেলি নাই, বা “আমি ইহার কিছুই 
জানি না' এরূপ বলিতেন নী, অপিচ স্বহান্ত্ে মেই আবর্জনা পরিচ্কার কতিয়। তিক্ষুদিগের নিকট ক্ষমা চাহিতেন 
এবং যতক্ষণ পব্যন্ত, তাহারা ক্ষমা করিলেন ইহা নিশ্চিত জানিতে ন! পাঁরিতেন, ততশ্গণ প্য্যন্ত সেম্থান হইতে 
চলিয্ক। যাইতেন ন। | ফলতঃ সঙ্বের নিয়ন সম্বন্দে নচলা শরদ্ধাবশতঃই তিনি সেই পাত্রিতে বর্চঃকুটাতর শয়্ল 
করিয়াছিলেন। পু 

এদিকে শাস্ত। অরুণোদয়ের পুকেই ব্চ্টঃকুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া? খল| বেকারি দিলেন; তাহ। শুনিয়! 
রাহুদও ভিত্তর হইয়া গল। খেঁকারি দিলেন। শীল্ত! জিন্রাসা করিলেন, “কে ওখানে”? রাহুল উত্তর দিলেন, 
“আজ্ঞা, সাদি রাহুল," এবং তখনই বাহিরে আনিয়| শান্তাকে প্রণান করিলেন । "তুমি এখানে শুইয়াছিলে কেন, 
রাহুল?” “থাঁকিবার স্থান পাই নাই বলিয়। ॥ এতদিন ভিক্ষুরা আগার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইতেল ১ কিন্ত 
এখন, পাঁছে সঙ্ঘের নিষ্বমভঙ্গ হয় এই আশঙ্কার, তাহারা আর স্থান দিতে চান না। বচ্চ£কুটারে কাহারও 
সংসর্গের সম্ভাবনা নাই , এই ভাবিয়া এখানেই রাত্রিযাপন করিয়াছি।* 

তখন শান্তা ভাবিতে ল।গিলেন, “ন্ষুর! যি রাঁছুলেসই সঙ্গে এসন ব্যবহার করে, তাহ হইলে অন্য কোন 

তদ্মস্তান প্র্রজ্যা গ্রহণ করিলে ভাঁহীকে না আশি, কতই অন্বিধাতে পড়িতে হইবে ।” অনন্থর ধর্মের কথা 

চিন্তা করিয়া ভাহার মন ব্যাকুল হ্ইয়! উঠিল। ভিনি প্রাতঃকালে ভিক্ষুদিগকে সঘবেত করাইয়া! ধর্ম-দনাপতি 
সার্দীপুত্রকে লিজ্ঞানা করিলেন, “নারীপুত্র, আর কেহ না জান্ৃক, অন্ততঃ তুমি বোধ হয় জান ধে রাহুল এখন 

কোধানপ বাস! পাইয়াছে ?” সারীপুত্র উত্তর দ্বিলেশ, “শা, ভগব্শ্, আনি তাহা জানি ন। 1” শরাহল আজ বচ্চঃ 

কুটারে শুইয়ীছিল। দেখ, তুমি যদি ব্বাহলেরই সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার কর, তবে ল! জানি অন্য কোন ভদ্রসন্ান 
্রব্রঙ্া। গ্রহণ করিলে তাহাকে কি অস্থ্বিধাতেই ফেলিবে। এরূপ করিলে যাহারা এই শাদনে প্রত্রঙ্গা লইবে, 
তাহার তিঠিতে পারিবে না। অদ্যাবধি তুমি অন্ুপসম্পন্রদিগকে একদিন বা দুইদিন নিজের বানায় 
রাখিবে ; তৃতীয় দিবনে তাহা বাদা ঠিক করির লইচব , কিন্ত কে ফোথার বনে? লইল, তাহা তাকে জানিতে 

হইবে?” শান্ত! এইরূপে পুর্বোজ্ নিয়মে একটা অতিরিক্ত বিধি যোঁগ করিয়! দিলেন। 
তখন ঝিক্ষুরা ধর্দ্সভাঁয় সমবেত ছইয়। রাহুলের গুণবীর্ীন করিতে লাগিলেন। তাঁহার! ঝলিলেন, “দেখ, 

রাহুল সজ্বেকর নিয়নশিক্ষীয় কেমল যত্ুপীল। যখন তাঁহাকে বাস! খু'জিয়। লইতে বলা হইল, তখন তিনি বলিতে 
পাঁরিভেন, “আছি দ্শবলেন পুত্র, আবার বাদ! লইস তোঁনার নাথ! ব্যর্থা কেন? তুবি এখান হইতে চলিয়া 

হাও।* কিন্ত তিনি সেরূপতউুদ্ধতা প্রকাশ করিলেন না, একটী ভিহ্্কেও তাহার বাদা। হইতে বাহির করি! 
দিলেন না, নিজে গরিয়। বচ্চঃকুটারে শয়ন করিয়া! রহিলেন।” ভিক্ষুর! এইবপ আলোচন! করিতেছেন, এমন 
বমযে শান্তা ধর্দস্ভায় প্রবেশপুব্বক নলঙ্কৃত আসনে উপবেশন করিলেন এবং লিক্ঞানিলেন, “ভিন্ষুগুণ, তোনর| 

কিসম্বন্ধে কথাবার্তী বলিচতছ ** আাঁহার। উত্তর দিলেন, “ওগবন্, রাহুল নিহমশিক্ষ। সম্বন্ধে কেমন যত্নে, 
আমরা তাহাই বলিতেছিলাম। আর কিছুর সমন্ধে নহে ।* তাহ শুনিছ! শান্তা কলিলেন, রাছুল বে কেবল 
এ লস্মেই নিহষ শিক্ষা, সম্বদ্ধে আগ্রহাতিশর দেখাইয়াছে তাহা লহে , পুর্বে যধন নে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ 
করিম্বাছিল, তখনও এইক্ূপ একাত্রতার নহিভ নিন শিক্ষী কবিয়াহিল । অনন্তত্থ তিনি সেই অতীত কথা 

আরস্ক করিলেন :-] 
স্ 

শশী সীলপাীিসপিপাীিশশিেীশিশিশা শা শ্ীাটীশি শশী পাশা 

ক গারষানা। 



৪৪ প্রথম নিপাঠ 
০০১৬১ চসসসিশশিতশিপিসসশপিশিপিশিসিশীিপপিিপিপীপাপীপপাপীশীপাশিসিপাশিপিপিপাপীপপিপপিপাপাপাপাীশাপাপাপাশিপিপপশি সা 

দবাবীকন্যা শিবিকারোহণে আবন্তীতে ডপনীত হইল এব* যে পথে তিষ্য ভিক্ষা করিতে যাহবেন তাঁহার পার্খে 
বাসা লহল। সেখানে নে নুন নুতন ভূত্য নিধুক্ত করিল তিষ্যেব পৈতৃক ভূত্যদিগে একজনও যাহাতে 

তাহীর নয়নগৌঁচর না হয় তাহার ব্যবস্থা করিল এব" এইরূপে সাবধান হইগা তিষ্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে 
লাঁগিল। অনন্তর তিষা যখন তাহার বাঁসায় ভিক্ষা করিতে গেলেন তখন সে ভীহার পীচত্র ডৎতৃষ্ট ভোল্য ও 
পানীয় আনিয়। দিল । এই সকল দ্রব্যের আঁন্বান পাহয়া। তিষ্য লালনাবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন এব কিনি 
পরে সেখানে উপবেখন করিতে লাগিলেন * 

দাঁদীকন্যা ধখন দেখিল তিষ্য ভোজ্য পানীয়ের লোভে সপ্পূর্ণপে তাহীর আয়ত্ত হহয়াছেন ৩খন একদিন পীড়ার 
ভা করিয়। সে অভ্যন্তরস্থ একটা প্রকোষ্টে শয়ন করিয়! রহিল। তিষ্য যথাসময়ে ত্াহীর আলয়ে উপনীত 
হইলেন ভূত্যের! সসম্রমে ভাহীর হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র নামই খিল এব তাহটকে বনিবার জন্য আসন 

দিল। তিনি উপবেশন করিয়া জিজ্ীসা করিলেন “আজ ডপাফিক! কোথায়? তাহারা কহিল “তাহার অহখ 
করিয়াছে আপনি তাহাকে একবার দেখিয়া গেলে ভাল হয়।” এই কথায় সেই লোভাক্ক স্থবির ব্রততঙ্গ করিয়া 

দাঁসীকন্যার শয্যাপার্থে গেলেন। তখন দানীকন্য কি জন্য শ্রাবস্ত্ীতে আসিয়াছে তাহাকে তাহা খুলিয়া বলিল, 
এব" প্রচলাভন দেখীইঙ্স। তাহাকে এমন বশীভূত করিল ঘে ভিনি বুদ্ধশটসন ত্যাগ করিলেন । অনন্তর সে তাহাকে 
শিবিরে তুলিয়া রাজগৃহ নগরে প্রতিগমন করিল । 

এই ব্যাপার গ্াষ্ট্র হইলে ভিক্ষুর! বলাবলি করিতে লাগিলেন শুনিতেছি এক দাঁনীকল্য! না কি স্থবির তিষ্যকে 
রূসতৃষণয় আবদ্ধ করিয়া পুনরায় গৃহী করিয়াছে । ৩!হদের এই কথা শুিয়া শান্তা কহিলেশ “স্থবির তিথ্য 
পুবধ জন্মেও এই দ্সীকন্যাওরই শ্রলৌভনে মুগ্ধ হইযীছিল 1” অনন্তর তিনি দেই অর্তীত বৃ্তান্ত ঝলিতে 
লাগিলেন ৮-] 

বারাণমীরাজ ব্রহ্মদত্তের সঞ্জয় নামে এক উদ্যান্পালক ছিল। এক দিন এক বাতম্গ 
চত্িতে চ্দিতে রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিক্মাছিল। পসর্জয় তাহাঁকে তাড়া করিল না, তথাপি 
সেদিন তাঁহীকে দেখিবামীত্র সে ছুটিয়। পলাইল । “কিন্ত তাড়। না পাইয়া ক্রমে মুগেব সাহন 
বাঁড়িল , সে তদবধি পুনঃ পুলঃ উদ্যানে গিস। বিচরণ কৰিতে লাগিল । 

সঞ্জয় প্রতিদিন নানা প্রকার ফল ও পুঙ্প চয়ন করির বাজার নিকট লইয়! যাইত । 
একদিন বাজ! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্র, উদ্যানে কখনও বিশ্রয়কব কিছু লক্ষ্য 
করিগাছ কি?” সে কহিল, “মহারাজ, বিল্ময়কর কিছু দেখি নাই , তবে ফম্েক দিন হইল, 
একটী বাতমূগ বাগানে চরিতে আসিতেছে ।” 

“ত্র সুগটাকে ধরিতে পারিবে ?” 

“যে কিছু মধু খই, ভা হইলে বৌঁধ ছন্ধ উদ্থা্ষে খিক্। আঁনিতে পারি 7 
রানা উদ্ভানপালককে এক কৃলদী মধু দিলেন সে উহা লইয়/ বাগানে গেল, এব" 

যেখানে বাতনৃগ চরিতে আদিত, সেথানে ঘাসে মধু যাথাইঙ্জ! নিজে প্রচ্ছন্নভাবে বৃহিল। মৃগ 
আসিয়। এ মধুষাথ! ঘাস খাইল এব” উহার আস্বাদে এত গ্রলুন্ধ হইল যে অতঃপব আর কোনও 
স্থানে না গিয়া প্রতিদিন সেই উদ্যানেই চরিতে আরভ্ভ করিল। ওবধ ধরিয়াছে দেখিয়। সন্্য় 
করনে ক্রমে মুখের সাশে পাশে দেখা দিতে লাগিল। প্রথন প্রথম যুগ তাহাকে দেখিয়া পলায়ন 
করিত » কিন্তু ক্রমে তাহার ভপ্প ভাঁসিল এব* শেখে লে স্য্বেক হাত হইতেই মধুমাথা ঘাদ 
খাইতে আরম্ত করিল। 

এইন্ধপে নৃগের বিশ্বাস জন্মাইথা এক দিন সন্তয় সমম্ত পথের উপর ছোট ছোট ডালপালা 
তাদিয। গালিচা নত সাঁজাইয়া রাধিল , একটা চুর পূর্ণ মধু লইয়া নিজের গলদেশে ঝুলাইল, কোছিড়ে খাস লইহ্গ। এক এক গুচ্ছে দধু শীখাইয়। মৃগকে দিতে দিতে চলিল, এবং মৃগও 
ভাহান অহ্সরণ করিতে করিতে বুদভবনের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইল। তখন রাদভূত্যের! দাশ শী লী তিন রানে, 

». তিক্ষা করিব সয় কোন গৃহস্বালয়ে উপযেশন করা নিবিদ্ধ ছিল তিচ্চুর! দ্বারদেপে ডপাস্থত হহতেন 
মাত ভঙ্গ দাও" এ কথাও বলিতে পারিতেন না। 



১৫--থরাদিনা জাতক ৪১ 

দরদ! বক কবিয়া ফেলিল, মৃগ প্রাণভয়ে কীপিতে কাপিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্ত 
পলাইবার পথ পাইল না। 

রাজ! এই সময়ে ছবিতলের এরকোষ্ঠে ছিলেন। তিনি নাদিয়া আসিয়া বাতমুগকে কীপিতে 
দেখিনা বলিলেন, “জগতে রমভৃষ্ণার স্তায় জনি্কৈর বিপু ছ্বিতীর নাই! বাতমৃগ স্বভাব্তঃ 
এমন ভীরু বে কোথাও মাহ দেখিলে সপ্তাহের মধ সে দিকে যাঁ় না, কোথাও ভয় পাইলে 
যাবজ্জীবন তাহার ত্রিদীমার পা। দের ন1 | কিন্তু জিহ্বার এমনই লালসা। যে এই লিভৃতবনবানী 
প্রাণও বাজবৃডীর ভিতর প্রবেশে কবিয়াছে।” ইহ! বলিয়া তিনি নিক্ননিখিত গাথাছারা খদ্ম 
দেশন কর্সিলেন £-- 

স্পা 

গুহ কিংবা! বন্ধুনীঝে প্রলৌভিতে মন 
দিহ্বার লালদা নদ পাগ নাহি আর 
ভীরু বাঁতদ্গ ছাড়ি গহন কানন 
মধুলৌভ্ে বন্দী এবে প্রানাদ নাকার। 

অনন্তব তিনি মৃগটাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন , মে মুক্তি লাভ কবি! খনে চলিয়া! গেল। 

( সম্বধান_তখন এই দাদীকন্যা ছিল সপ্র্র চুল পিওিপাতিক ছিল বাতমগ এবং. আমি ছিলাঁন বাঁরাপসীর 
রা ।] 

১০---খক্সাছিম্।নজাতিবচ। 
[ শান্তা জেতবনে জনৈক অবাধ ভিক্ষু নম্বক্ষে এই কখ! ঘলেন! নেই ভিক্ষু নাঁকি অতি অবাঁধা ছিলেন, 

ভিনি কৌনরূপ উপদেশ শুনিতেন নী । একদিন শান্ত! ভাহাকে জিজ্ঞন| করিলেন "কি হে, তুমি নাকি বড 
অবাধ্য এব* কোনরূপ উপদেশ শুনিতে চাও লা?” নে বলেন "হা ভগবন।” শান্তা বলিলেন, “তুমি পূর্বজন্মেও 
বড় অবাঁধা ছিলে এব* পণিতঙনের উপদেশে কর্ণপাত লা করিয়া পাঁশবদ্কধ হইগা ৩1৭ হারাইয়াছিলে 1 
অনন্তর তিনি দেই অতীত কখা আরন্ত করিলেন £₹_-] 

পুরাকালে বারাণসীবাজ ব্রঙ্মদত্ধের সময় বোধিদন্ সৃগন্দনন গ্রহ্ণপুর্বাক এক মবগযুথের অধি 
পতি হইগ্রা বনে বনে বিচরণ করিতেন । এক দিন তীহার ভগিনী স্বীক্র পুক্তরনহ তাঁহার নিকট 
উপস্থিত হইয়। বলিল, “ভাই, এটা তোদার ভাগিনেয় | ইহাকে মুগনায়! সমস্ত * শিক্ষ) দাও 1” 
বোধিসত্ব ভাগিনেম্কে বলিলেন, “বৎস, তুমি অদ্ুক অসুক লদরে আদার নিকট আসিও, আমি 

তোমাকে মুগমার। শিখাইব 7৮ কিন্তু যুগপোতক নির্দিষ্ট সমস্কে উপস্থিত হইত না, নে এক দিন 
নর, ছই দিন লয়, সাত দিন পর্যযস্ত বোধিসন্বের নিকটেও গেল না, কাজেই সে কিছুই শিখিতে 
পাইল না। 

অনন্তর একদিন চরিতে গিয্! নেই মৃগপোতক পাশে আবদ্ধ হইল । তাহ! শুনিয়া তাহার 
গর্ভধারিণী বোধিসত্বের নিকট গিদ্ধা লি্ঞাঁনা করিল, “তাই, তোমার ভাগিনেরকে কি মৃগমাযা 

শিখাও নাই ?” ভাগিনেত্বের বাবহারে বোধিসত্ব এত বিপ্ক্ত হইয়াছিলেন যে এই ভগ্মানক 
বিপদের সময়েও ভাহাকে কোন উপদেশ দিতে ইচ্ছা না করিঝা তিনি এই গাথা পাঠ 
কৰিলেন £- 

ক 

টউখানিপুর আছ চারি পাকে বাযুছে সন্ক পত্র 

বন্ধ অভিবক্ত অতীব কঠিন শঙ্গদ্বয় ভক্ের + 

থাকিতে হুবিধা এইজপ সব স্বগের কি আছে ভয় 

গুরু উপদেশ শুনিয়া! যতনে যদি সে চালিত হয়? 

* নুপেহা থে কৌশল হার! ব্যাধ প্রভৃতি ক্র হইত ভস্বরক্ষা করে। পর্বন্ধী জাতিকে এই সকল * 
কেস সবিস্তহ বর্ষিত হইবে। 

1 সুগের খুর খচিত হৃতর!ং অতিপকে ডুই খানি করিত অটি খালিখুর) তাহাতে তর দিগা তাহার) 
সবাডুষোপ পলায়ন করিতে গাছে হর হজহাহাও ও হারা আঙরক্গাছ সসর্থ) কিন্ত হোছার হনয় এত হবিহা 
খাকিতেও পপ হার ইল, কারণ সে জাঙার উপফেশে কর্ণপাত করে নাই । 

ষ্ড 



২ প্রথম নিপাঠ 
স্পিন পিসি 

সএদাপাাপাপাপিপিিপিপিপিপিপিশিসাশিপিপাপাাপিপিস্পিপিসিসিপিপিপিসসিসিপিসসি 

নগ্ত ঘুগমায়! যদি খরাদিয়া * শিখিত তনয় তৌর 

তবে কি এখন হইত তাহীর  এছুদ্দশী অতিঘোর ? 

অধাঁধ্য যে জন সেই পাঁষণেরে বুখা ডপদেশ দান 
গুকর বচন অবহেলা করি হারায় দে নিজ প্রাণ 

এ দিকে যে ব্যাধ জাল পাঁতিগ্নাছিল সে ঁ অবাধ্য মৃগপোতকের প্রাণনাশ কবিয়া তাহার 

মনন লইয়া! চলিয়া! গেল। 

সখবধান-_তথন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই সগপৌতক উৎপলবর্ণ। ৷ ছিলেন খরায় এবং আমি ছিনাম 
বৌদ্ধদিগের উপদেষ্ঠ। | 

১৬--তিপ্ম্্যস্ত-জীতক্ক । 

[শান্তা কৌশীন্বী £ নগরস্থ ব্দরিকীরাগে অবস্থিতিকালে স্থবির রাঁহুন সন্বদ্ষে এই কথ। বলিয়াছিলেন । রাঁথল 
হহার অতি অন্জদিন পৰে পরব্রজ্য। গ্রহণ করিয়াছিলেন এব নিতীপ্ত আগ্রহের সহিত স্ঘের নিয়মাবলী 
শিক্ষা করিতেছিলেন 

শান্তা যখন আলবী নগরের নিকটবর্তী অগ্গালধ চৈত্যে বাস করিতেছিলেন তখন প্রথম প্রথম দিবাভাগে 
বহু উপাসিকা ও ভিক্ুণী ধন্মকথা শুনিবাঁর জগ্ঠ পেখানে দমবেত হহতেন। কিয়ৎকীঁল গরে উপা'সিকা ও 
ভিন্বুণীরা আর আদিতেন না কেবল উপাগক ও ভিশ্ুগণ উপস্থিত হইতেন। তদবধি সন্ধার পর ধন্নকথ। 

হইত উহা। শেষ হহলে স্থবির ভিঙ্কুর শব স্থ বাঁসম্থানে যাইতেন, দহর ভিক্ষুরা এব উপাসকেরা উগস্থাণ 

শালায় $ শুহয়। থাঁকিতেন। নিপ্রিত হইবার পর তাহাদের কাহারও কাহারও নাকের ঘ্ড ঘড়ানি ও দাতের 
কিড় মিড়িতে দেই গৃহে বিকট শব্দ হইভ ইহাতে দনেকের মুহুর্ত মধ্যে ঘুম ভী্রিয়। যাইত । ইহার একদিন 
ভগবানের নিকট আপনাদের অন্থবিধীর কথা জানাইলেন। “তখন ভগবান ব্যবস্থা করিলেন যে তিক্ষুরা অনুপ 

সম্পন্নদিগের !| সহিত একশয্যায় শয়ন করিলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ইহার পর ভগবান 
শিষ্যগণসূহ কৌশান্বীতে চলিয়া গেলেন। 

সেখানে একদিন ভিক্কুগণ আযঘুম্মীন্ রাহুলকে বলিলেন ভ্গ্বান্ যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে 
এখন হইতে আপনীকে নিজের বাসস্থান দেখিয়। লইতে হহবে।* রাহুল অতি যত্বের সহিত সঙ্ঘের নিয়শ 
অভ্যান করিতেন বিশেষত তিনি বুদ্ধের পুত্র এই নিমিত্ত হতিপুব্বে ভিক্ষুগণ ভীহার সহিত এবপ 

ব্যবহীর করিতেন যে ভীহা'র মনে হহত খেন তিনি নিজের গৃহেই আছেন তাঁহীরা ভীহীর শয্যারচনা করিয়া 
দিতেন এব ভীহীর উপধানের জন্য একথওড বগ্র দ্িয়াছিলেন। কিঞ্জ পীছে নিয্লম্ভঙ্গ হয় এহ আশঙ্কায় 
সে দিন ভীহীর। রাহুলকে শয্সলন্থাদ পব্যন্ত দিলেন না) রাছুল অতি সুশীল ছিলেন। স্বয় দৃশবল 

তাহার পভ ধন্দ সেনাপতি সংবীপুজ তাহার ভপাখ্যায অহখমৌদ্শন্বীক্ৰ ভীহীর আঁচীম্য শ হবি অ+ন্ন্দ 

₹. খ্রি সেই দুর নদ । 
+₹ উৎপলর--আ হী নগরের সম্মন্থব শীয়া রসণী 1 ইনি ভিক্ষুনী উই অর্ধ পথ্যন্ত লী ক্িক্াছিলেন 

বিস্তর বিবরণ পরিশিষ্জে ভর্ব্য । 

কোশাশী। এলাহাবাদের নিকটবর্তী যদুলাভীরদ্থ আচীন নর হ্হা বর্তমান সময়ে কোশম্ ন।সক গরমে 
পরিণত হইয়াছে 

$ বিহারের ষে গৃহে বুদ্ধ ধশ্ছোপদেশ দিতেন তাহার নাস ডপস্থান পলা । 
॥ অর্থাৎ বাহার! ২ বৎসরের লৃুনবয়ন্ক বলিয়া উপসম্পন্ন হয় নাহ 
শ. সংবীপুত্র ও মহানৌদ্গল্যাযন বুদ্ধের ছুই জন প্রধান শিত্য। সারীপুত্রের প্রবৃত নাম ডপতিন্য হনি 

ধ্দমেনাপতি এই আখ শাইঙ্কাছিলেন ; হাহার গভধারেণী সারীর নানানুমারে লোকে হহাকে সারীপুত্রও 
». বলিত। শৌন্গল্যাহন গৌঅনাম হহার প্রকৃত নাম কোলিত॥ উভয়ের সন্থান্ধে দবিন্তর বিবরণ পরিশিে জ্রঞ্ব্য। 

মন্ুস হিতার তীয় অধ্যায়ে ১৪১৪১ ক্লোকে আচাধ্য ও উপাধ্যায়ের লক্ষণ নির্দেশ আছে। তদশুসারে 
[ধন পিষ্যের উপনগ্ন দিপা তাহাকে বেক ন্মধ্যয়ন করান তিনি আচাঁধা' আর বিনি উপজীবিকাঁর জন্য বেদ 

ক বাবাকর়পার বেছাঙগ শিক্ষা দেন ভিন উপাধ্যাক্ঘ। এই লক্ষণ ধরিলে বৌদ্ধ মতে যিনি ধর্তশাস্থের উপদে্ঠ! 
ঠক আচাধ্য এব ছিলি অন্তত শিক্ষা দেল ভিলি উপায্যায় প্ধবাচা | [05 10615 কিভ হৃহাদের বিপহীতি 
অর্ধ বরিযাছছন। 



" ১৬-ত্রিপর্যযস্ত জাতক । ৪৩ 

তাহার খুল্রতাত , কিন্ত তিনি কাহারও নিকট লা গিয়া সেই রাজিতে দশবলের বর্চঃকুদীরে * শয়ন 
করিয়া রহিলেন। ভক্তির আঁধিক্যবশতঃ ই স্থানই ভীহার নিকট বর্গবৎ হৃথকর বোধ হইল। ৬ 
বর্চঃকুট্রের দ্বার সর্বদ| বদ্ধ খাকিত, উহার কুটি সুগন্ষ ৃ ত্তিকাদ্বাক নিশ্মিত, উহার পথের হুইফারে পুষ্প ও 
মাল্য প্রলাম্বত খাকিত এবং উহীর মধ্যে সমন্ত রাত দীপ হবনিত। কিন্ধ এই সকল সথের সামগ্রী ছিল বলিহ। 
থে রাহুল সেখানে রাত্রিষাপন করিয়া(ছলেন তাহ! নহে । ভিক্ষা তাহীকে নিজের শয়নস্থান ঠিক করিয়া লইতে 
বলিয়াছিলেন , তিনি নিলেও গজ্ঘের নিয়ম প্রতিপালন কৰিতেন্ এবং সব্বদা! উপদেশ্লাভার্থ ব্াগ্র ছিলেন। 
এই জন্যই অন্য কোথাও স্থানের সুবিধা! না দেখিক্াা তিনি বর্চঃকুটারেই রহিলেন। 

ইহার পূর্ক্রেও ভিক্ষু। রাঙুলের প্রকৃতি পরীপ্দীর জনা, যাহাতে ভীহার বিবক্কি জন্সিতে পারে, সময়ে দময়ে 
এমন কাঁজ করিতেন | দুর হইতে, তিনি আিতেছেন দেখিয়া, কেহ হয়ত সম্মানী, কেহ বা মাবর্জনা পথে 
ফেলিয়। রাঁখিতেন এবং ক্লাহল আ.সিবাখাত্র জিজ্ঞাসা করিতেন, “এ সব ওখানে কে ফেলিয়া দিয়াছে?” তখন আর 
এক জন বলিতেন, “রাহুল ত এ পথে আদিলেন $ [উনি ছাঁড। আর কে ফেলিবে?]1 রাছুল সঙ্বের 
নিম্সসাব্লী এত এদ্ধার সহিত পালন করিচতন যে তিনি কখনও “আসি ফেলি লাই, বা "আমি ইহার কিছুই 
জানি না” এরূপ বলিতেন না , অপিচ ন্বহন্তে দেই আবঙ্জনা পরিক্ষার করিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট ক্ষমা চাহিতেন 
এবং যতক্ষণ পথ্যন্ত, তাহার! ক্ষম! করিলেন ইহা দিশ্চিত জানিতে দ! পারিতেন, ততক্ষণ পয্ান্ত শেস্থান হইতে 
চলিয়৷ যাইতেন ন।। ফলতঃ সঙ্ঘের নিয়ম সন্বক্ষে সচল! শ্রদ্ধীবতঃই তিনি নেই রাত্রিতে বর্চঃকুটান্ে শয়ন 
করিযাছিলেন। 

এদিকে শান্ত! অক্চণোদয়ের পুব্বেই বচ্চঃকুটারের দরে দঁডাইয়। না খেঁকারি দিলেন : তাহা শুনিয়। 
রাহুলও ভিতর হইয়! গল! 3েঁকারি দিলেন। শীস্তা জিজ্ঞাস] করিলেন, “কে ওখানে”? রাহুপণ উত্তর দিলেন, 
"আজ্ঞা, আনি রাছুল," এবং ত্রখনই বাহিরে আনিয়! শাস্তাকে প্রণাদ করিলেন? “তুমি এখানে শুইয়াছিলে কেন, 

বাহুল ?” প্থাঁকফিবার স্থান পাই নাই বলিয়।। এতদিন ভিক্ষুরা আমার প্রতি যথেষ্ট অনু্হ দেখাইতেন , কিন্ত 
এখন, পাঁচে সঙ্ভের নিয়মভঙ্গ হস্স এই আশঙ্কার, ভাহারা আর স্থান দ্রিতে চাল না! বচ্চ£কুটারে কাহারও 
সংসর্গেব সম্তাবন। নাই , এই ভাবির এখানেই রাত্রিযাপন করিয়াছি ।” 

তখন শীন্ত। ভাবিতে লাগিলেন, “ভি্ষুর৷ বর্দি স্নাহুলেরই সঙ্গে এমন ব্যবহার করে, তাহা! হইঢুল অন্যা কোন 
ভদ্্রবস্তান প্র্জ্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে না জানি, কতই অস্থবিধাতে পড়িতে হইবে ।” অনন্তর ধর্খের কথা 
চিন্ত! করিয়া তাহার মন ব্যাকুল হইয়! উঠিল) তিনি প্রাতঃকালে ভিক্ষুদিগুকে মমবেত করাইয়! ধর্শ-সেনাপৃতি 

সারীপুভ্রকে জিজ্ঞীদ। কক্ধিলেন, “সারীপুত্র, আর কেহ না জানুক, অন্ততঃ তুমি বৌধ হয় জান যে রাহুল এখন 

কোথাক্র বাস! পাইয়াছে ?" নারীপুত্র উত্তর দ্রিলেন, “না, ভগবন্, আমি তাহ! জানি না)” "রাছুল আজ বচ্চঃ 

কুটাবে শুইয়াছিল। দেখ, তুখি ধদি ব্বাহুলেরই সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার কর, ভবে লা জনি অন্য কোন তদ্রসন্ত্ান 
প্রত্র্যা খ্ুহণ করিলে তাহাকে কি অন্বিধাতেই ফেলিবে। এরূপ করিলে াহারা এই শাননে প্রত্রজ্যা লইবে, 
তাহার৷ ভিঠ্টিতে পারিবে ল1। অদ্যাবধি তুমি অনপমম্পন্রদিগ্কে একদিন |! ছইদিন শিজের বাসায় 
রাখিবে , তৃতীয় দিবসে তাঁহার! বাঁদ| ঠিক করিয়! লইবে , কিন্তু কে কোথায় বাঁনা লইল, তাহা ভোমাকে জানিতে 
হইবে ।” শল্ত! এইরূপে পুবেজধাক্ত নিয়মে একটী অতিরিক্ত বিধি যৌগ করিয়া! দিলেন । 

তখন ভিঙ্ষুরা। ধর্খ্সভাঁয় সমবেত হইয়। ক্লাহালের গুণকীর্ন করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন, “দেখ, 
রাহুল সঙ্গের নিকপপশিক্ষা কেমন হহ্রনীল। যখন তাহাকে বাসা খু'জির! লইতে ধলা হইল, তন তিনি বলিতে 
পারিতেন, "আমি দশববলের পুত্র, আমার কাদা লইয়। তোমার নাথ ব্যথা) কেন? তুনি এখান হইতে চলিয়। 
যাও।* কিন্ত ভিলি সেন্সপ উদ্ধভা প্রকাশ করিলেন না, একটা ভিক্কুকেও তাহার বাস! হইতে বাহিয় করিয়া 

ছিলেন না, নিজে গিয়। বচ্চকুটানে শয়ন করি! রহিলেন।” ভিক্ষুর। এইরূপ আলোচন|! করিভেছেন, এনন 
সমন্বে সত্তা ধন্দলত্তাত্র শুবেশপুববক অলঙ্কত আনে উপবেশন করিলেন এবং জিন্রাসিলেন, *ভিশ্ুগণ* তোমর! 

কিসম্বপ্ধে কাবার্তী বলিতেছ £" ভাহারা উত্তর দিলেন, “ভগবন্, বাছুল নিয়মশিক্ষ! সন্ধঙ্ধে কেমন যশ্ুল, 

আনরা, তাহাই বলিতেছিলান । আঁক কিছুর সব্বন্ধে লহে ।* তাহা শুনিক্। শীস্ত! বলিলেন, রাছুল ধে কেবল 
এ জন্মেই লিম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহাতিশয় দেখাইয়াছে তাহা নহে , পূর্বে যখন নে পশুযোনিতে জন্তএ্রহণ 
করিয়াছিল, তখনও এইরূপ একাতআ্সতার নৃহিত নিছদ শিক্ষা কবিয়াছিল।- অনন্তর তিনি সেই অতীত কণা 
আরস্ক করিজেন :] 

পাশ শিপ স্শা্ীশাতাি শীটি শিশশশীশা শীট িাশিশীাটি শপািীী চক 

* পানুপানা। টি 
০০ 
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মগধের রাঁদারা বখন বাদগৃহে থাঁকিতেন, সেই সমন বোধিসব মৃগজন্ গ্রহণপৃত্বক 

খুগধুখের অবিনাপক হইর। বলে বনে বিচরণ করিতেন । একদিন তীহাব ভগিনী নিজের 

পুর ভীহীৰ নিকট উপস্থিত হইয়া, বলিল, “ভাই, তৌদার ভাঁগিনেয়কে যুগমায়াগুলি শিক্ষা 

দাও বোদিসৰ বলিলেন, “নিয় শিথাইব ১ যাও বাবাজি, এখন খেলা কব খিয়া, অনুক 

এনুক সমহ্ে আনার নিকট আসিয়! উপদেশ লইবে।+ দাতুল বেদ্ধপ মনগ্স নি্দেশ করিয়া 

দিলেন, ভাগিনেয় ঠিক সেই নত তীহার নিকট উপস্থিত হইয়া নৃগমায়া৷ শিখিতে লাগিল। 

এক দিন দুগপোতক বনভুমিতে বিচরণ করিবার সমর পাশবদ্ধ হইয়া “আর্তনাদ কবিযা 

উঠিল। তীহা। শুনিয়। তাহাব সঙ্গীরা তৎকণাৎ ছৃটির। গিয়া তাহার ভননীকে নংবাদ দিল। 
তখন সেই মুগ্রী বোধিসত্বের নিকট গিয়া লিজ্ঞাদিল, “ভাই, তুমি আমার ছেলেকে সদ 
বুগনার! শিখাইগ্রাছ কি?” বোধিসত্ব বলিলেন, “ভগিনি, তোমার পুত্রের কৌনরূপ অনিষ্ঠাশঙ্কা 

করিও লা । নে সনস্ত সুগমারা সুন্দরবূপে আরন্ত করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক » (সে এখনই 
কিরিত। আসিগ। তৌনার 'আনন্ববর্ধীন কন্ধিবে ৮ অনন্তর বৌধিনন্ধ এই গাঁথ) পাঠ করিলেন £- 

যড় বিষ মগমায়। জীলে তাঁগিনগ্র 
থক্ষিতে ব্যাধেরে উত্ত পার্থ কি ব! পৃষ্টে 

দিয়া ভর মৃতব্, বিল্তারি শরীর 

গারে সে হতে খুর জাট খানি ভার 
জানে শ্রয়োজন নত করিতে প্রয়োগ 

পিপাসীক় শুদ্ধকঠ তবু সহি করে 

মধ্যরাজি বিন! অনা কালে জলপান 
উদ্ধ অব্ধনাসারক্ে, বাবু নিরোধিয়] 
্বাসক্রিয়। করে শুধু নিয় অন্ধ দিয়া । * 

ভাগিনেয মুণনায়ার সিক্কহন্ত ইইঘ্বাছে ইহ! বুঝাইয়া বোধিসন্ব উক্তবূণে ভগ্নিনীকে আম্বাদ 
দিতে লাশিবেন। এদিকে সেই পাশবদ্ধ হগপোতক একপার্খে ভর দিয়া দেহবিন্তারপৃর্বক ভূমিতে 
শুইঞ্কা পড়িল পা খুলি বিন্তাঁব করিল, পাচ্ছে নিকট বে শ্থান ছিল খুরের আঘাতে তাহা হইতে 

ঘাস ও খুলি খুঁড়িয়। চারিদিকে ছড়াইয়। রাখিল, মলমুত্র ত্যাগ করিল, সাথাটা এসন ভাবে 
রাখিল যেন ঘাড় ভাঙ্গিয়! শিয্াছে , জিহবা বাহির করিল, সর্বশরীর লালায় প্রাবিত করিল, 
চচ্ষু উপ্টাইম্থ রাখিল, নাসারন্দেরর উদ্দেশ শিয়া বাতরোধ পুর্ব্বক কেবল নিষ্ার্দ্বারা খবসক্তিয়া 
চাণাইতে লাগিল, বাযুহারা উদর প্বীত করিয়া রাখিল ,--ফলতঃ মে এনন স্তত্তভাবে রহিল যে 
পেখিলেই বোধ হইল ফেল নবিদ্বা গিয়াছে । নীল সক্ষিকারা আলিয়া তাহার গ ছাইন্! ফেলিল, 
কোন কোন নঙ্গে ছুই একটা কাঁকও জাপিহা বসিল। * 

স্পাতক এই ভাজে পড়িস্। দাছে এনন লনঙগে ব্যাধ আসিল) সে উহার পেটের উপর 
ছই একটা চাপড় শিক ভাবিল, “বোধ হস্থ ভে বেল। কাদে পড়িাছে , সাংস হয়ত পচিতে 
সাগর করিহাছে । তখন সে বন্ধন খুলিষ্লা দিল এব" তিখনই ইহাকে কাটি বাস (খাইব ও) 
লইয়া বাইর মান করিছা (আনুন আলাইবার জন্য ) নি'দন্দেহচিত্ডে কাষ্ঠ ও শুষ্ক পত্র সংগ্রহ 
করিত লা ল। এই হুয়োণে ম্বাপোতক পায়ের উপর ভর শিক্কা হাড়াইল, শা সাড়া দিন এবং 
আনা বিস্রারপূহকে বাতবিহািত দেখ গ্রহ অতিবেণে দায়ের কোলে ফিরিয়া গেল। 

1 সময ব-৬খব রহ হল [হল সেই যুখপাধক উৎপণব্ [হলেন তাহার গত হি এব আবে হিলান 
দেহ হু করান] 
৮41 গার স হত ছে হে বশ ্ধিত কাকে দুখ ও গুরবুদ্িবানা শৃঙ্য হকার সাবৃশ্ত দা ছ। 

* জুখ 58 ৯৭৬ £₹ ক সপ্ন হা ধাম বহে 



১৭ ক্বানিলভ-জ্।ভক্ষ । 

[শানু। জেতবনে ছুইজন বৃদ্ধ ভি্ুর সবন্ধে এই কখা বলেন। ইহা নাকি পুর্বে কোশলক'জোর এক 
অরণ্যে বাব করিতেন! তাঁহাদের একজনের নাঁদ ছিল কান স্থবির, অপর জনের নীম ছিল জ্যোংক্সা স্থবির | 
একদিন জোর! কালকে জিন্রানা করিলেন, “মহাশয়, শীত কৃখন হয ৮ কাল বলিলেন, 'কৃক্পক্ষে”। আর 
একদিন কাল জ্ঞোংস্কাকে জিদ্রাযিলেন, “নহাশ, শীত কখন হয় ৮ জোহরা বলিলেন, “শুরপক্ষে ।” তখন 

উততয়ে শীনাংদার জন্ত শান্তার নিকট গনন করিলেন এবং প্রণিপাতপুব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তগবন্, দীত 
কোনি সঙগ্ন হক্গ?" তাহাদের যাহার ঘে বক্তব্য ছিল বনত্ত শুনিয়া] শীাত্ত। কহিলিন, “আনি অতীত কাঁলেও 
তোনাঁদের এই খ্রশ্রের উত্তর দরিয়াছিলাদ। অনন্তর তিনি সেই কথ! বলিতে আরস্ করিলেন £-_] 

পুরাকাঁলে কোন পর্বতের পাঁদদেশে এক সিংহ ও এক ব্যাপ্র বন্ভাবে একই গুহাপ্স বাঁস 
কবিত, বৌঁধিনত্বও তখন খধি-প্রত্রজ্য/ অবলম্বন পূর্বক তাঁহাব নিকটে আশ্রম নিম্মাণ 
করিয়াছিলেন । 

এক দিন এ দুই বন্ধুর সধ্যে শীত কখন হন্ন ইহ। লইঞ্ক। বিবাদ হইস্সাছিল। ব্যাস্ত বলির 

ছিল ক্ষ্খপক্ষে পীত পড়ে , দিশহ বলিক্লাছিল শুক্ুপক্ষে বত পডে। তথন তাহাঁব! সন্দেহ 
ভগ্রনার্থ বোধিসন্েব নিকট উপস্থিত হইল। বোধিদন্ব তাহাদেব প্রশ্থের উবে এই গাথা 
পাঠ কবিলেন £-- 

শুক কি*বা কৃষ্ঃপক্ষে, যখনি বাঁতীস বয় 

তখনি কাঁপীয়ে হাড় গীত অনুস্থৃত হয়। 
বাৰু হ'তে জন্মে শীত তাই মোর দনে লয় 
এ বিবাদে উততয়েরি হয়নিক পরাজয় । 

এইন্সপে বোধিসব্ব উভয্মের বিবাদ নিটাইর দিলেন। 

[অনওর শান্ত! সতাসমূহ বাধ্য] কাবেন। তাহ শুনিয়! উভয় ভিক্তুই প্োতপৃতিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন্।॥ 
সনবধান--"তখন কাল স্থবির ছিল সেই ব্যাত্র জোস) স্থবির ছিন সেই দি্ছা এব আমি ছিলান 

ভাহাদের প্রশের উত্তর দ্বাত)) ] 

১৮ স্বৃতকুভক্ত-জীতিক্। 

[ শান্তা জেতবনে স্বৃতকভক* নম্বন্ধে এই কথ! ব্লিয়াছিলেন । তখন €ল!কে বিস্তর ছাগ-মেয প্রভৃতি প শব্ধ 

করি পরলোকগত জআঃতিবন্কুদিগের উদ্দেশে সৃতক তক দিত 1 তাহা দেখিছ/ এক দিল ভিক্ষুপণ শান্তাকে লিড্ঞাস 

করিলেন “ভগ্বন এই ফে লোকে বৃহ প্রাণী বৃ করিয়! সৃতকভক্ত দেয় হহাতে কোন্ সুফল হর কি?” শু) 

বৃণিলেন “ভিক্ষুগণ মৃতকভক্তে কোন সুফল নাই ইহার জন্ত প্রাণিবধ করিলেও কোন দ্বকল নাই । পুরে 

পণ্ডিতের আকাশে উপবেশন করিয়। এই কুপ্রধার দৌধবীর্ভন গুব্বক ইহা সনস্ত অন্ুষীপ হইতে উঠাহয়। 
দবিযাছিলেন কিন্ত পুনশ্মস্রহণ করিফ্া লোকের অভীভম্তি লোপ পাইযাছে , কাছেই ইহা পুনকার প্রাদুতু ত 

হইয়াছে অনম্থর তিনি সেই অতীত কথ! বলিতে লাগিলেন ২৮০] 

পুরাকীলে বাতাণসীহ্বাজ ত্রক্ষদন্তের সঙদ্ধ কোন লোকবিধ্যাত ভিবেদক্ত ত্রাহ্মণ অধ্যাপক 

ম্বৃতকভক্ঞ দিবার অভিপ্রান্ে একটী ছাণ আনয়ন করিয়া শিষ্যদ্দিগকে বলিলেন, “ব্হদ্গণ, 

* মৃত ব)কিবিগের শ্রেতাঙাহ ভুতিসাধনার্থ যে জগ্রাদি উৎসর্শ কর! যায) হা নাইকা প্রহতি আক্ছে বহবিধ 
আস দিবার ব্য ছি । নুন হিতার ভূত অধ্যা্গ ও ভা শ্রাসীল অস্থ হইব্য। 



৪৬ রর প্রথম নিপাঠ 
শাপলা চি সপ স্পপীপাস্িসপিসিপিনপিসপিস্পিসপিস্পিসপাসশ পাশ পি সপপিস্িসিিসিস্পিসপসপস্পসপাসিসি সনির 

সি 
সিসি স্পা চে 

ইহাকে লইয়। নদীতে ক্মান করাও এবং গলায় মালা পাইনা, পৰ্াঙ্থুলিক * দিয়া ও সাজাইয়া 

লইয়া আইদ। তাহীর! “যে আভ্তা” বলিয়া ছাগ লইয়া নদীতে গেল এবং উহাকে সান 

করাইর। ও সাজাইয়। তীবে বাখিয়! দিল। তখন অতীতজন্মসমূহের বৃত্তান্ত ছাগের মনে 

পড়িল এবং 'আজই আমার দুঃখের অবদান হইবে? ভাঁবিয় সে অতীব হর্ষের সহিত অষ্রহাস্য 
করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই “আহা, আনি এত দিন বে ছুঃখভোগ করিলাম আমার প্রাণব্ধ 

করিম এই ব্াঙ্গণও অতঃপব সেই ছুঃখ ভোগ করিবে” ইহা! ভাবিয়া গে করুণা পববশ হইয়া 

চীংকার করিয়া কান্দিতে লাগিল। তখন শিষ্যগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, “ভাই, ছাগ, 
তুমি হাসিবার সমস্বেও বিকট শব্দ কবিলে, কান্দিবার সময়েও বিকট শব্দ করিলে। বল ত, 

তুমি হাসিলেই বাঁ কেন, কান্দিলেই বা কেন +” ছাগ বলিল, “তোমাদের অধ্যাপকেব নিকট 

গিয়া আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস। কবিও 1 
শিষ্যের। ছাগ লইয়া অধ্যাপকেব নিকট ফিবিয়া গেল এব" যাহা যাহ! ঘটিয়াছিল সমস্ত নিবেদন 

করিল। তাহ। শুনি ব্রা্মণ নিজেই ছাগকে হাঁসিবাব ও কান্দিঝার কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। 

ছাঁগ তখন জাতিম্মর হইয়াছিল । সে বলিল, “ছ্বিজবর, এক সমদ্ষে আমিও আপনাব মত ত্রিবেদ 

পারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলাম , কিন্তু একবার একট ছ্গ বধ করিল মৃতকভত্ত দিয়াছিলাম বলিয়া 
সেই পাপে চারি এত নিরনব্বই বার ছাগজন্ম গ্রহণ করিয়া শিরশ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। 
এই আমার পঞ্চশততদ ও শেষ জন্ম। এখনই চিরকালের মত দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ 
পাইব ভাবিয়া আমি হানিম্নাছি) আবার দেখিলান, আমি ত পাঁচ শত বার শিরশ্ছেদ ভোগ 

করিম মুক্ত হইতে চলিলাম ১ কিন্তু আপনাকে আমার প্রাণবধজনিত পাপে ঠিক এইরূপে 
না টা বাৰ শিরশ্ছেদ দণ্ড পাইতে হইবে। কাঁজেই আপনাব প্রতি ক্রুণাপববশ হইয়া 

টা 

এই কথ শুনিয়। ত্রাহ্ণ বলিলেন, “তোনার কোন ভয় নাই, আমি তোমাব প্রাণনাশ 
করিব না 1» 

“আপনি দারুন, আর নাই মারল, আজ আমার নিশ্তীব নাই।” 
“কোন চিন্তা নাই , আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমায় রক্ষা কবিব।৮ 
“ছ্বিবর, 'আঁপনি যে রক্ষার চেষ্টা! করিবেন তাহা ছুব্দলা, আব আমার কৃতপাপের শক্তি 

প্রধূলা 17 

এইন্সপ কথোপকথনের পর ব্রাহ্মণ ছাগকে বন্ধনযুক্তু করিয়। দিলেন এবং *দেখিব, কে 
এই ছাগকে নারে এই সঙ্কল্ল করিয়া শিষ্গণের সহিত উহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। ছাগ 
বন্ধনমুক্ত হইবানাত্র এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপব আরোহণ পূর্বক শ্রীবা প্রসারিত করিয়! 
গন্দপন্জ্ খাইতে আন্ত কবিল$ ঠিক সেই পদকে পাধাপের উপর বজ্রপাত হইল) তাহার 
আঘাতে পাধাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল এব* উহার এক খণ্ড এমন বেগে ছাগের প্রসারিত প্রবাস 
শণিল যে তংস্ণাৎ ভাহার দেহ হইতে শন্তক বিচ্ছিপ্র হইয়! পড়িল। 

এই জস্কৃত ব্যাপান দেখিয়। সেখানে বিস্তর লৌক সমবেত হইল। তখন বোধিসব বুক্ষ- 
দেবতা হইয়া! সেখানে বাঁস কর্িতেছিজেন। ইৈবশক্ি প্রভীবে ঠিনি আকাশে বীরাসনে 
উপবেশন করিলেন, সকলে সবিশ্বয়ে তাহা। দেখিতে লাগিল ! বোধিসন্ক 'ভাবিলেন, আহা 

সপ পস্ট  প্গ & 

* ইনর'ছী অনুবাদক “লঙাগুলিক" লন্দের অর্থ করিয্পাছেন একমুছী শস্য | কিগ্ হহা সহধীতীন বলিছ। 
মান হয় নাং জেোদক দিন চন্দন বাঃ তছ্প কোন হইলছষা ছাতে মধাহয়া সবাদি পশুর অঙ্গ-সেইউযাখ ভাহাদের 
উপ হিত | বোধ হছ উছাকেধ্ পঞ্চাঙুলিক বলা হইত। যেপশ্তবলিছেওছা বাইত, সম্যতঃ তাহাকেও 

ইঞ্চশ সম্ছিত কিবা খা ছিল। এসনও দেখা হা, বাল বিবার পুবের ছাগের কপালে সিনুরের ঘাগ দেওয়া 
গং পা ক। এতীতাবাস ছাহাঙ হেল শাকিল পককাঙথানদ্ হান এই ব্যাতারট সমন করে 



১৯--নায়চিত ভক্ত-জাতিক | ৪৭ 
সপা্পপ্পি্পক্পা্াপিসপাসলিন্কাপ 

এই হতভাগোরা যদি ক্ষিযার ফল জানিতে পারে, তাহা হইলে বোধ হয় কখনও প্রানিহিংসা 
করে ন1। অনস্তর তিনি অতি নধুর স্বরে এই মতা শিশ্ষা দিলেন £ 

জানে যদি জীব, কি কঠোর দ্বওড  * জন্মে জন্পে ভে।গ করে 

হিংনার কারণ, তবে কিনেকড়ু জীবের জীবন হরে ? 

এইকূপে সেই মহাসত্ব শ্রোতাদিগের মনে নবকতর় জন্সাইয়! ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন । 
তাহা নিয়! সকলে এত ভীত হইল যে তদবধি তাহারা প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিল এবং 

বোধিববেব্র শিক্ষাবলে সকলে দুশবিধখালসম্পন্ন হইল । অনন্তর বোধিসত্ কন্মান্ুরূপ ফল- 
ভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন, সেই নকল লোক৪ আমরণ দাঁনধ্াদি মংকার্ষ্যের 
সমুষ্ঠান করিয়া! অবশেষে ত্র্দলোকে প্রস্থান কৰিল। 

দমবধান--তপন আলি ছিলান নেহ বৃক্ষদেবত। | 

২৯--তবাকসাচিত-ভক্ত জাতক 1* 

[লোকে বণিজ্যার্থ দুরদেশে যাইবার ননয় দেবহাদিগকে পশুবলি দিত এবং “যদি লাভ কহিয়। ফিহিতে 
পি ভাহ। হইলে আপনাকে আবার পশ্বলি দিয়া পুজা করিব" দেবতার নিকট এইক্প মানত করিয়া যাত্রা 
করিত। অনস্থর হদি তাহার! লা করিয়া হদেশে ফিরিত, তাহা হইলে দেবত1[দগের অশুএ্রহেই এই হবিধা 
ঘটছে ভাঁবিয়। অঙ্গীকার হইতে নি্গতিলাভার্থ আবার অনেক প্র্যণী বধ করিত) 

এক দিন জেতবনস্থ ভিক্ষুর। শান্তাকে জিঞোনা করিলেন, "ভগবন্, দেবতাদিগকে পশুবধি বিলে কি কোন 
উপকার হয় +” তহুন্তরে শান্তা এহ অতীত বৃত্তান্ত স্লিয়াছিলেন ২) 

পুত্লাকালে কাশবাজ্যের কোন পর্ীহৃুস্বামী গ্রানিদ্বারস্থ বটবৃক্ষবানী দেবতাকে পশুবণি/ 
দিবার মানত করিয়া বিদেশে গ্রিঘ়াছিলেন এবং সেখান হইতে ফিনিবার পনর বহুপ্রাণিব 
দ্বার মানত শোধ দিবার জনা নেই বুক্ষমূণে উপস্থিত ইইয়াছিলেন।  তিখন বৃ্ধদেখং 
ওকত্বক্ষে দণ্ডায়ধান হইল! ভাহাকে এই উপদেশ পিন্বাছিলেল ২ 

খুকি যদি চাও, জীব, পরলোক কধ! হেন গ'কে তথ ননে অনুক্ষণ 

এ মুক্রি তোনার পধু, শন ওহে মুুমতি। দুঃতর বন্ধনকারণ। 

স্জাশী, ধশ্মপহাযুণ, এহেন ছানবসশ, আহি লক্ছে মঘতনে 
অন্রোন পাও হারা, , (সে জীবে হহরহ, ব্ুওলদে লহিকে যখন ৭৯ 

তবধি লোকে এইক্ষপ প্রাণিহত্যা হইতে বিত্ত হইয়া ধর্ঘপথে বিচরণপুর্ধক বেবলোকে ০ 
অধিবাদিসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল 

সমধহান-ওপন জবি হিলাহ সঙ বুক্ষদেহ্তা 

»০-তনপরাশ্ি জাতি । 



4 প্রথম নিপাঠ 
৯০৮ পি সিল পপিশিপিপিপাপিিসিশিী নিরিনিম্দ রি সপোািপিপিসপিসিসিটি সাপ 

সস 

অতি প্রাচীনকালে এই স্থানে এক নিবিড অবশ্য ছিল এবং এই পুর্ঘবিশীতে এক উদ্ক- 

রুক্ষস বাম কবিত। তখন বোধিসত্ব কপিরাপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন » তাহার দেহ কতবর্ণ 

মুগপোতকের স্তার প্রতীয়মান হইত তিনি আঁশি হাজার বাঁনর দর্গে লই! এই অরণ্যে বাস 

করিতেন 

বোধিসত্ব বাঁনবদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, “বাঁপ সকল, এই বনে বিবহৃক্ষ আছে, এমন 
অনেক নবোধব্ও আছে, যাহার জলে উদকরাক্ষম থাকে। সাবধান, আমাকে জিজ্ঞাস! না 
করিয়। কোন অজানা ফণ খাইওনা, পৃৰে যেখানকাব জল পান কর নাই, এনন জলাশয়ের 
জলও দুখে দিও না। তাহারা “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাহার উপদেশানুদারে চলিতে 
অঙ্গীকার করিল । 

একদিন বানদ্নের৷ এ অবশ্যেৰ এমন এবস্থানে গিয়া পৌছিল, যাহা তাহাবা পুর্বে কথনও 
ধেথে নাই । সারাদিন চলিবাব পর জল খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহাব! এক সরৌবরের তীরে 
উপাস্থিত হইল, কিন্তু বৌঁধিসত্বের আগমন প্রতীঙ্গায় জলপান না করিয়া তীবে বনিয়। রহিল। 
অতঃপর বৌধিসত্ গন জিজ্ঞাসা করিলেন 'তৌনর। জল থাইতেছু নী কেন?” তাহারা বলিল, 
«অধ্পনাৰ আগমনপ্রতীন্গীয় বসিয়া আছি বোধিনন্থ বলিলেন, “বেশ কৰিয়াছ )” 

ইহার পব বৌঁধিসত্ব এই সবৌবৰ প্রদঙ্সিণ করিস পদচিহ্ন দর্শনে খুঝিলেন, প্রাণিগিণ জল 
পানার্থ উহাতে অথতরণ ধরিয়/ছে বটে, কি কেহই উহ! হইতে উত্তরণ করে নাই! অতএব 

এ দরৌবব থে বাক্ষস সেবিত, তৎদঘ্বন্ধে নিঃশসসজ্জ হইয় তিনি বলিলেন, “বাপ সকল/ €তীমব। 

জলে লা নামিয়। ভালই করিয়া, কাঁরণ ইহাঁর ভিতব রা্ষন বাঁম করে। 
উদকরাদ্দদ। দেখিল বানরদিগের কেহই অবস্তবণ করিতেছে না) ভখন দে ভীষন শুন্তি ধারণ 

পূর্বক জলরাপি ভেদ করিয়৷ তাহাদের সম্মুথে আবিভূতি হইল! তাহার উদব নীলব্ণ, দুখ 
প্াগুরবর্ণ, হত্তপাদ উজ্জল রুক্তবর্প॥ সে বিল, "তোৰ বে এখানে বদিম্ক। আছ? নাহিয়। 
জল্ থওন। ?/ বোধেসদ্ব জিজ্ঞাপা করিলেন, “তুমি এই পুন্ধরিণীবাসী ক্াক্ষদ নও কি?” দে 
বাঁলল “হা”। 

“যাহাঁবা এই জলে নামে সকলেই তোমার খাঘ্য ?” 
“হা, যাহাঁর। জলে নানে মকলেই আমার খাঁগ্ঘ , ছোট ছোট পাখী হইতে বড বড চতুপ্পদ 

পর্ঘয্ত কেহই এই জলে নানিলে আমার কবল হইতে নিস্তার পাস্স না। তোমাদিগকেণ্ড আমাৰ 
উদরস্থ হইতে হইবে 1» 

“আমরা তোমার উদরশ্থ হইতেছি না ।” 
“এক বার জল পান করিয়া দেখ, হও কি ন! ১৮ 
“আমরা জলও পান করিব, অথচ তোনার আয়ন্ত হইৰ ন।৮ 
“আচ্ছা দেখ, তোমরা কেমন করিয়া! জল পান কর্ 1» 
“বটে, ভুঁনি ভাবিয়াছ আমরা জল পান করিবার জনক সরোববে নামিব। কিন্ত 

বসঠসব্। দো) নাঁদিব না, অথচ কাদের এই আশি হাঁদাব বানরের সকলেই এক একটা 
লগ লইন্া ভাঙা দ্বাগ্া জল পাঁন করিবে লোকে যেমল পগ্মনাল ছার! জল চুষিয়া পয়, আনরাও 

» সেইন্সপ এই নলখাা জল চুষিব। কাজেই তুমি আমাদিগকে দুঁইতে পারিবে ন! 1” 
এই কথা বলয়! শান্ত! অতিসদুদ্ধ হইয়। নি্ললিখিত গাথাটার প্রথমাদ্ধ পাঠ করিলেন £ 

ূ বুন্চিলাম লদ চিক কতি আপী, হায় হায়, পশিয়্াছে বনের ভিতর; 
যুক্ষিলীৰ প্নচিঞে একটা তাহার কিন্ত বাহ নাহ ফিরি নিজ ঘর। 
[আকর! বানর সহ শছিবনা কেদুতেহ আদেদানে জলপবন অহ, 
শতপর লাছাতহ্য চমায।  ছুছিয়। লই বা থাকি এহ তীরতুমি পরে ।] 

০ 

কি 



১-"কুবঙ্গমুগ জাতক ৪৯ 

অনন্তব বৌঁধিসত্ব একটা নল আনাইলেন এবং “আমি যদি দশ গারমিত! লাভ করিয়া 
থাকি, তাহা হইলে এই নল গ্রদ্িবহিত এবং সর্ধত্র একচ্ছিদ্র হউক এই শপথ* করিয়! উহাতে 
ফুঁ দিলেন। তনুসটর্দেই এ নল গ্রবিশৃন্য এবং সর্বত্র সচ্ছিদ্র হইল। তাহার পর্ষ বোধিসব্ 
আরও করেকটা নল একচ্ছিদ্র কবিলেন। (কিন্তু এরূপে একটা একটা কবিরা আশি হাজার 
নল এক্চ্ছিদ্র কর! বহুকাল-দাঁপেক্ষ বলিয়। অতঃপব) তিনি এই পুষ্করিণী প্রদন্গিণ করিয়া 
বলিলেন “এই স্থানে যত নল জন্মে সমস্ত গ্রন্থিশূন্ত ও একচ্ছিত্র হউক ।* বোধিসন্দিগের 
গর্হিতব্রতের এমনই মাহাত্ম্য, যে তীহাঁদেব আদেশ কখনও নিশ্ল হয় না। কাজেই তদবধি 
এই স্থানে বত নল জন্মে সমন্তই অগ্র হইতে মূল পথ্যন্ত একচ্ছিদ্র হয়। 1 

অনন্তর বোধিঘত্ব একটা নল হাতে লইয়া সবোববেব তীরে বদিলেন , তাহার অন্ুচরেরাও 
সেইন্ষপ করিল, এবং তাহার দেখাদেখি নলদার! জল পান করিতে লাগিল, কাঁহাকেও জলে 
নানিতে হইল না । কাঁজেই গান তাহাদের এক প্রাণীকেও স্পর্শ করিতে ন! পারিয়। নিতান্ত 
কুদ্ধ হইক! স্বস্থানে চলিয়! গেল , বোধিসত্বও নিজের দলবল লইয়া অবণ্যে প্রবেশ করিলেন! 

[ননবধান-খন দেবদত্ত ছিল নেই উপকরাক্ন আমীর শিব্যেরা ছিল সেই আশিহাজার বানর এবং 
আমি ছিলাঁন সেই উপায় কুশল বানরনাঁজ |] 

২১-ল্কুলজ্নুগ জাতিষ্চ। 

[শান্ত। বেণুবণে খাকিধার দময় দেবদত্তকে লক্ষ্য কন্িয়া। এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত বুদ্ধের 
প্রাণবধ করিবার জন্য অনেক চক্রান্ত করিয়াছিলেন । তিনি তাহাকে গোপনে নিহত করিবার জন্য তীরন্দাছ 
নিযুক্ত করিমাছিলেন একদিন এক প্রকাণ্ড শিলাথ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন , আর একবার ধনপালক নামক 
এক মত্ত হন্তী পাঠাইয়াছিলেন। $ এনক্দ। তিক্ষুণণ ধম্মসভার সমবেত হইয়া দেবদত্বের এই সকল গহিত আচরণ 
সম্বন্ধে আলেচিন। করিতেছেন এমন সময়ে শৃন্ত। সেখানে ডপস্থিত হহলেন এব* জাহার জন্য যে আঁসন প্রন্থুত 
ছিল তাহাতে উপবেশন করিয়া জানা! করিলেন, “ভিক্ষুগণ, তোঁষরা এখানে বিয়া কি স্বন্থে আলোচনা 
করিতেছ ”" ভউাহার। উতর দ্রিলেন, “৬গব্ন্ দেেবদত্ত আপনার জীবননাশ্ের চে্| করিয়াছিলেন , সেই নন্ত 
আরা তাহার অন্তণ কীর্বন করিতেছি।” তচ্ছুবপে শান্তা বলিলেন “দেবদত্ত পুব্ব জন্মেও আমার 
শঁণবধের 5৪1 কৰিয়াছিল কিন্ক কৃতকাধা হইতে পারে নাই। অনন্রর তিনি সেই অতীত কথা! বলিতে 
লাগিলেন £-] 

* খুলে নতাত্রিয়। এই শব্দ আছে। কেহ ইহজন্ের ব পুর্বজন্মের হকুতি-দযুহ ভলেখ করিয়। বলে, "আমি 
হবি এই এই রূপ করিয়! থাকি, তাহ! হইলে এইরূপ হডক" এধ সে যদি প্রক্ৃতিই সুকৃতিনাদ্ হয়, তাহ/ হইলে 

ভাঁহীর আকাঞিকিত ব্ষি্ন যতই ছুঃলাধ্য হউক লা কেন তৎক্ষণাৎ হুসাধ্য হয়। 
+ বৌদ্ধের। বলেন চাঁরিটা প্রাতিহাধা অর্ধাহ লোকোপ্তর বিষ (0179016) বর্রশীন কলের শেষ পধ্যস্থ 

স্থায়ী হইবে ₹-(১) চত্ত্রমগুলে শশকচিহ্ (২) বর্তকজাতকে (২৫ সখ্যক) যে স্থানে অগ্নি নির্বাপিত হইহাছিল 
বলিছ। বণিত হইয়াছে সেই গানের চিরকাল অগ্রিষ্পশশুল্য থাক €৩) যেখানে থটাকারের পুহ ছিল, নেখালে 
কঙছনও বুষ্টপাভ ন। হওয়। এব (৪) নলকপান পু্করিশীর তীরজ্গীত নলগুলির সবর এক্চ্ছিত্র হওয়।। 

চন্রনগুলে শশকচিহের বৃহাস্ত শশজাতকে (৩১৬) ত্প্ব্য। ঘটাকারের বৃত্ধান্ত নধ্যব নিকায়ে ৮১ শুতে বর্ধিত 
আছে । ইনি আততে কুষ্তকার কোঁশ্ররাজ্যের অন্থ,পাঁতী বেভলিহবন লাক গণ্য়াবেছ অধিবাদী এব স্টলও* 

সৃহ্যক ধুদ্ধ কখণপর অতোপসথ!রক হিলন। একবার বধাকালে কান্ছপের কুটারে জল পড়িযাছিল কাজ 

তখন ভিক্ষুবিগকে ঘটাকারের বাড়ী হহতে খড় অনিতে বলেন, কি ভিক্ষু ঠাঁহাকে পিছ আনান 
শ্ঘটাকারের বাড়ীতে উক্ত খড় নাই ভবে ঠাহীর চাল খড় আহ বি হহা জুলিয়া কাপ আদেশ ফেল, 
শবেশ তাহীর চাল হইতেই খড় লইগা হাইস 1" ভিক্ষু তাহাই করেন এবং ঘঈীকার উহ আানিতে পারিছা 

সহ হওয়া ছুরে থাকুক) পরল আংলাদেহ সহিত কলর "দামি ধস যে আমার এই খড় সম্যক্যতুদ্ধের শয়োজনে 
লাগিল ইহার পহ কাপের বহে ঘটাকাপ্রর কুটারের উপর বধার হিন নাল বিশুবাহ সুই পচ সাই 
এখনও হেখা ন দেই কুটীয় ছিলি সেখানে কোন সনযেই বুইপাত হয়না । 

£ এই সকলবৃন্তাত্ লহিশি £ বেব্বন্ত সাথ ব্য । 
খু 



প্রথম নিপাঠ 

পুরাকালে বারাণদীরাজ ব্রহ্মদন্তের বমগ্ে বোধিমন্ত কুরনন জন্ম গ্রহণ কারি বলে বলে 
ফল খাইয়া! বেডাইতেন। তিনি একবার সপ্রপর্ণা কল খাইবার জন্য একট। ন্ডপণা বৃন্দের সুনে 

যাইতে লাগিলেন তখন নিকটবর্তী গ্রানে এক ব্যাধ বাঁদ করিত, দে পদচিহ দেখিয়া! হৃগদিগের 

গমনাগমন পথ বুঝিত এব* তাঁহারা যখন যে বৃ্কের ফল খাইতে যাইত, তাহার উপর নাচ! 

বাস্ধিয়া তাহাদের আগমন-প্রতীন্ষার বসিয়। থাকিত। যৃগেরা না জানিস! তাহার সনিকটবন্ত 

হইলেই সে শক্তিদ্বারাঁ তাহাদিগকে বিদ্ধ করিত এইক্পে যে নাম পাওয়া বাইত, ভাহা 

বিক্রয় দ্বার তাহার জীবিকা নির্বাহ হইভ। 
ব্যাধ উত্ত সপ্তপর্ণী বৃক্ষবুলে বোধিসন্বের পদচিহ দেখি! উহীর শাখার অন্তরালে নাচা 

বাঁজিন এব* সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া শক্ভিহন্তে বেখানে বসিয়া রহিল। যোধিসব 

সগ্রপর্নী ফল খাইবার জন্ত প্রাতঃকালে বাসস্থান হইতে বাহির হইলেন ১ কিন্তু হঠাৎ বৃর্সদূলে 

না গিগ্! একটু দূরে দূরে বহিলেন,_ভাঁবিলেন, সমস্সে সনয়ে ব্যাধের! গাছের উপর মাচা 
বান্ধিয়া বসিয়। থাকে , এখানে সেরূপ কিছু ঘটল কি না! দেখ। আব্ঠক1” অনন্তন্ধ তিনি কিছু 
দূরে থামিয়। কোন আশঙ্কার কারণ আছে কি না দেখিতে লাগিলেন। 

ব্যাধ দেখিল বোধিসত তরুমূলে আিতেছেন না। সে সধ্ুপর্ণী ফল ছাড়িয়া তাহার সন্ুবে 
নিক্ষেপ করিল তখন বৌধিদ্ব মলে করিলেন, “এই ফলগুলি আনার কাছে আঁদিয় 

পড়িতেছে » ইহাতে বোঁধ হইতেছে যে, গাছে ব্যাঁধ 'সাছে।” অনন্তর তিনি পুলঃ পুজঃ 
অবলেকিন করির শীথাব মধ্যে ব্যধকে দেখিতে পাইলেন, কিস্ধ থেন দেখেন নাই এইরূপ 
ভাগ বিষ বলিলেন, “ওহে বুদ্দ, এতকাল ত তুমি ফলগুলি ফোঁস! ভাঁবে ফেলিয্। দিতে, 
ছুঁড়ি্। ফেলিতে না, কিন্ত আজ তুমি বৃক্ষের মত আচরণ করিতেছ লন! কেন? বেশ তুমি যখন 
বৃক্ষধন্ম পরিত্যাগ করিলে, তখন আমিও অন্ত কোন বৃগ্ষতলে গিয়া আহারের উপান্ত দেখি 
তেছি।* ইহা বূলিয়। তিনি নিরলিখিত গাঁথাটী পাঠ করিলেন - 

ফেলিছ যে ফল আজি ওহে সপ্তপর্ণা তাহ 
কুরঙ্গ সুগের কাছে তাহ। অবিদ্ধিত নাই। 

চলিলাম দেই হেতু অন্য সপ্তপর্ণ তলে 
কিছুমাত্র রুচি মম নাহ তব এই ফলে । 

তখন» দুর হ, আজ আমার হাত এড়াইলি” বলিয়া! সেই ব্যাধ মাচা হইতে শক্তি নিক্ষেপ 
করিল, বোধিসবও মুখ ফিবাইআ। ঝলিলেন্, সস [তামার হাত একাইলান্ বটে, কিন্ত তুছি 
ত তোমার কম্মফল এভাইতে পারিবে না, তোমাকে ত অষ্ট মহানরকে 'এব* যৌওশ উত্সাদ 

নরকে * খীকিতে হইবে, তুমি ত পঞ্চবিধ বন্ধন্যাঁতনা +'ভোগ করিবে 1” অনন্তর বৌধিসত্ব 
পলারনপূত্বক অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন, ব্যাধও বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্থানাত্তরে 
প্রস্থান করিল। 

[ সমবধান--তখন দেবদত্ব ছিল নেই ব্যাধ এব আমি ছিলাম দেই কুরক্ষ মুগ ।] 

্০-স্রুছুহন্ন জাতন্ । 

[শান্ত। জে৩বনে জ্বিনের হিতানুঠান সম্বন্ধে এই কথা বলেন। ত১সম্বন্ধে সবিন্তর বিবরণ 
তত্রশা'লা জাতকে (৪৬৫ সখ্যক) ভ্রষ্ব্য। নেই উপদেশ হুন্দররূণে হৃদয়্রম করাইবার ভ্রদ্দেশোই তিনি 
নিম্মলিখিভ 'অভীভ কখ। বুলিরাঁছিলেন।] দি 

* অঃ নহীন্রক যথা সপ্রীব কাননে সঙ্ঘাত রৌরব মহাত্রোৌরব তপন প্রতাপন অবীচি। বৌদ্ধমতে 
রও বহু নরক আছে তন্মধ্যে কতকগুলি লোকান্তরিক', কতকগুলি উৎম্বা নানে অতিহিত। 

1 পক্চবন্ধন ব1 পঞ্চক্রেশ যথা- লোভ দৌষ মোহ, মান এব ওদ্ধত্য। দোষ ক্রোধ ব। স্বণ!। 



২২--কুকুর-জাতৃক। | ৫১ 

পুরাকালে বাবাণসীরাজ ব্রন্ধদত্তের সমর বোধিসব প্রাক্তনকর্মফলে বুস্ুরজন্ম লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি বহু শত কুদ্ধুরপরিবৃত হইয়া মহাশ্মশীনে বাঁ করিতেন 

এক দিন রাজা সিন্মদেশজাত শ্বেতঘোটিকষুক্ত এবং বর্বালঙ্কারভূষিত রথে আরোহ৭ করিয়া 
উদ্যানত্রমণে গিয়াছিলেন ৷ সেখানে সমন্ত দিন বিহার করিয়) তিনি হুর্্ান্তের পর নগরে 
ফিরিয়া! আঁদিলেন। রথেৰ্ বে চম্মনির্মিত সঙ্জা ছিল, তাহা আব সে রাত্রিতে কেহ খুলিয়া 
লইল ন|) সাজ সুদ বথ প্রাঙ্গণেই . বহিল। তাহার পর বৃষ্টি হইল। সাজগুলি ভিদ্দিয়া 
গেল এবং রাজার » কুক্কুরেরা দৌঁভাল! হইতে নাদিয়া সমন্ত চামড়! থাইয়া ফেলিল। 
পরদিন ভূত্যেরা বাভাকে জীনাইল, “মহারাজ, নর্দামার সুখ দিয়! কুকুর আসিয়া গাড়ীর সাজ 
খাইয়া ফেলিয়াছে।* ইহাতে রাজ! কুকুরদিগের উপর কুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, “যেখানে 
কুকুর দেখিতে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে।” তখন ভয়ানক কুকুর-হত্যা আরন্ত হইল। যেখানে 
যায়, সেখানেই নিহত হয় দেখির .শেবে হ্তাবশিষ্ট কুকুরের| শ্মশানে বোধিববের নিকট 
উপনীত হইল। বোধিসব ক্রিজ্রাসাঁ করিলেন, “তোঁদরা এতগুলি এক সর্ষে আদিলে কেন 1» 
তাহারা কহিল, “কুকুরের! বাজভবনে প্রবেশ করিয়া রথের সাজ খাইয়াছে। তাহা শুনিয্া 
রাজ! জুদ্ধ হুইয়া সনন্ত কুকুর দাঁরিতে আজ্ঞা দিদাছেন। ইহাতে শত শত কুকুর মারা 
যাইতেছে ) আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ।» 

বোধিসত্ব ভাঁবিলেন, “রাজভবন যেন সুরক্ষিত, তাহাতে বাহিরের কোন কুন্ধুর তাহার 
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না! পত্রী মধ্যে বে সকল কৌলেযু কুন্ধুর আছে, এ তাহাদের 
কার্ধ্য। কিন্তু যাহারা অপরাধী, তাহাক্সা নির্র়ে আছে) আর যাহারা নিরপরাধ, তাহারা 
মারা যাইতেছে। একপ অবস্থায় রাজাকে প্ররুত অপরাধী দেখাইয় দিয়া জ্ঞাতিবন্ধুনের 
প্রাণরন্দা করি না কেন ?” অনন্তর তিনি জ্ঞাতিবদ্ধুদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “তোমাদের 
ভয় নাই ; আনি তোমাদের রক্ষার উপার করিতেছি। ঘযতদ্ষণ আমি রানার. সঙ্গে সাক্ষাৎ 
না করি ততক্ষণ তোমরা অপেক্গী কর ।” 

অনস্তর বোধিসব দৈত্রীভাব-প্রণোদিত হইস্গা দানাদি-দশপারনিতা শ্মরণপুর্বক প্পথে ধেন 
আমার উপর কেহ টিল বা লাঠি না নারে” এই ইচ্ছা করিয়া একাকী রাঅভবনের অভিযুখে 
যাত্রা কন্রিলেন1। এই নিমিত্ত কেহই তাহাকে দেখিয়া ক্রোধের চিন্ত প্রদর্শন করিল নাঁ। 

রাজা কুক্ুরবধাঞ্ঞা দিয়া বিচারালয়ে সদন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসব দেখানেই * 
উপস্থিত হইন্) এক লশ্ফে শীজীসনের নিছে জবেশ কিশ্সিলেন। জলা ভৃত্যেক্স। কাঁহাঘক 
তাড়াইয়া বাহির ফরিতে গেল) কিন্ত রাজ! তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। বোধিসত্ব একটু. 
ভরসা পাইয়া আমনের অধোভাগ হইতে বাহিরে আনিলেদ এবং প্লাজাকে প্রণিপাতপুর্বাক 
জিশ্রাসা করিলেন, “আপনিই কি কুনুরদিগকে নারিয়া ফেলিবার বাবস্থা করিয়াছেন?” “হা, 
আমিই এই আদেশ দিয়াছি।” “কুক্চুরদিগের অপরাধ কি, নহারাজ ?* “তাহারা আমার 
রথের আচ্ছাদন চম্ম ও অন্যানা চম্মনিম্মিত সজ্জা থাইযা! ফেলিয়াছে ।” “কোন্ কুকুরে খাইয়াছে,। .- 
তাহ! জানিয়াছেন কি £: প্না, ভাহ! জানি জালি লাই)” “মহারাজ, যদি প্রকৃত অপরাধী 

কে তাহা না লানেন, তবে কুকুর দেখিলেই দাহ্ছিতে হইবে এনুপ আদেশ দেওয়া উচিত হয় 
নাই" “কুকুরে রথের চণ্ঘ খাইয়াছে, কাজেই সব কুকুপ্র নারিতে 'আত্রা দিয়াছি।* আপনার 
লোকে সব কুক্গুরই যারিতেছে। না কোন কোন কুদ্ছুপ্র ন! হাহিবারও ব্যবদ্থ! আছে? 
“আদার গৃহে কৌলেন কুকুর আছে » তাহাপিগকে মাতা হইচহছে লা। “নহারান, এই নাত 
বলিলেন, আপনার বধের চপ খাইযাছে বলিয়! সব কুভূরই মা্িবার আদেশ বিযাছেন ? এখন 

সি শী শস্পীি শশা পপাশীীা 

* হূলে “কৌলেঘা এই হিশেহখ আছে। কোলন কুকুর অর্থাৎ সংকুল্জাত কুকুর ইং্াঘটরে যাহটকে 
০415105 তত্র ক 050298৮ত৭ ৭০৫ বলা যাহ, সেই অর্থে ব্যক্ত ঃ 
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বলিতেছেন, কৌলের কু্ধুবদিগকে মাঝ হইবে না ইতা আপনাব পে অগতিপ্রাপ্তিব * 

কাবণ হইয়াছে। অগতিপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয় নহে, বাজোচিতও নহে। বিচারকার্ধ্যে রাজী[দগকে 

তুলাসদৃশ নিরপেক্ষ থাকিতে হয়। উপস্থিত ব্যাপাৰে কৌলেয় কুকুরের শির্ু্ধেগে 'জাচ্ে, 

কিন্তু দূর্বল কু্ধুবেরা নিহত হইতেছে । অতএব ইহাকে সর্বাকুস্কুর সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দও 

বলা যায় না, ইহা। দূর্বলকুকুবধ্ব“ ব্যাপার ভিন্ন আব কিছুই নহে । নহারাজ, আপনি যাহা 

করিতেছেন তাহা নিতান্ত ন্াওবিকদ্ধ(” অনন্তর বৌধিসন্থ রাজাকে ধন্ম বুঝাইবার জন্ত এই 

গাথ। পাঠ করিলেন ২ 

রাজার ভবনে আদরে যতনে পালিত বুক্টুর যারা! 
অতি পুষ্টকায়, বিচিত্র রোমশ--নভয় পাইল তারা । 
আমর! দুর্গত, বধা অতএব , এ কেমন ব্লাজনীতি ? 

*. এনহে ধরম, অত্যাচার ইহা! শুধু ছুববলের প্রতি 1 

বোধিসত্বের কথ। শুনিয়। বাজরা কহিলেন, “কুুববর, কোন্ কুরে রথচন্্ব খাইমাছে, 
আপনি তাঁহ। জানেন কি?” “জানি মহারাজ ।৮ “কাহার! খাইয়াছে + “যে সকল 
কৌলেয় কুন্ধুর আপনার প্রাসাদে বাস করে, তাহারাই খাইয়াছে।”” “তাহারাই যে খাইয়াছে 
তাহা কিরূপে বুঝিব ? “আমি তাহার প্রমাণ দিতেছি।” “দিন্ দেখি।” “আপনি 
কুকুরখুনা' আনিতে পাঠান এবং একটু ঘোল ও কিছু কুশ আনিতে বলুন |” প্লাজা তাহাই 
করিতে আদেশ কবিলেন। পু 

ইহার পর মহাসত্ব প্র কুশ তক্রের সহিত দর্দন করাইয়া কুদ্ছুরদিগকে খাওয়াইতে 
বলিলেন , বাঁজ। ভাঁহাই কবাইলেন। তখন কুন্ধুবের। চন্মথগুসমূহ বদন কবি) ফেলিল 
ইহাতে রাজা অতিশান্র তুষ্ট হইয়! বলিলেন, “এ দেথিতেছি সর্ধভ্ঞবুদ্ধোচিত ব্যব্স্থ। ।” এবং 
তিনি শ্বকীয় শ্বেতচ্ছত্র 1+ উপহাব দিয়! বোধিসত্বের পুজা করিলেন । বোধিসত্ব “ধন্মং চর 
মহারাজ মাতাপিতৃষু ক্ষত্রিয়” ইত্যাদি দশটী গাথা $ পাঠ করিয। বাজাকে ধম্মোপদেশ দিলেন 
এব" তাহাকে পঞ্চশীল শি্পী দিয়া, “মহাবাজ, এখন হইতে অপ্রমত্ত হইয়া! চলুন” এই উপদেশ 
প্রদানপুকব্বক শ্বেতচ্ছত্র প্রত্যর্পণ করিলেন। 

যহাসন্বের $ ধন্মকথ। আবণ কবিষ্ণ। বাঁজী। সমন্ত প্রলিকে, 'অভক্জ দিলেন, বোঁধিস্থাদি সমব্ত 

* কুন্ধুরের জন্য প্রতিদিন রাজভোগ দিবাব বাবস্থা করিলেন এবং বৌধিসত্বের উপদেশানুসারে 
দাঁনাদি পুণ্যকর্ম্ের অনুষ্ঠানে জীবনযাপনপুব্বক দেহাস্তে দেবলোকে পুনর্জন্ম লাঁভ কবিলেন। 
কুক্ুবরূপী বোধিসত্বের উপদেশ দশ সহস্র বসব পর্যান্ত অব্যাহত ছিল। 

বোধিসবও পবিণতবয়নে কুকুরলীলাস*্বরণপৃববক কম্মান্থ্রূপ ফলভোগার্থে লোকাস্তরে 
গুস্থান করিলেন । 

কা 

[ কাস্তে শান্তা বলিলেন ডিক্ষুখ্ণ বুদ্ধ কেবল এজন্মে জ্ঞাতিগশের উপকার করিতেছেন তাহা নহে, পুব্ব 
জন্মেও তিনি এইবপ করিমছিলেন। ৮ টি 
সনবধান_তখন আনন্দ ছিল নেই ্বাদা বুদ্ধশিষে/র। (ছিল সেই সামানা কুক্ুরসমূহ এব আমি ছেলাম সেই 

শ্মশীনবাসী কুন্ধুররাদ। ] 

* ছন্দ (লোড) দোষ (ঘ্বপা) মোহ ( অজ্ঞান ) এব ভয় | 
+ শ্বেতচ্ছত্র রাঁজচিহ্ৃ । 
£ ত্রিশকুনলাতক € ৫২১) দ্রব্য ॥ 
8 বোধিসন্বগণ অন্কস্থলে মহাঁসৰ্ নাঁনে বর্ণিত হইয়। থাকেন। 



২২৩০ এুজ্ঞাজাজান্েন্রজীতিক |” 

[ শান্ত! জেতবনে অবস্থান করিবার সময় কোন্ ন্রুৎসাহ ভিহ্ুকে লক্ষা করিয়া এই কণা বলিয়াছিলেন। 

তিনি বলিয়াছিলেন, *ডিহ্গণ, পুরাকালে পঙিতের! লানারপ বিপদের সধ্োও লিরুৎসাহ হন লাই, আহত 
হইয়)ও বীর্ধা দেখাইয়াছেন। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথ! আরদ্ঘ করিলেন ৮] 

পুবাকালে বারাণসীরা ব্রহ্ধদরত্তেব সময় বোধিসত্ব এক অতি উৎক্ক্ছগাতীয় দির দেশীয় 
ঘোঁটক' বূপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং বারাণসীবাছের মঙ্গলাখ 1 হইগ্লাছিলেন। তাহার 
আঘফরধত্ের সীসা, পরিসীল! ছিল না, তিনি লঙ্গমুদ্রা দুলোর হুবরর্পাত্রে নানাবিধ উত্কৃষ্ 
রসবুক্দ ত্রিবাধিক $ তুল আহার করিতেন, তাহার নন্দুরার ভূমি চতুর্কিধ শক ছারা! অনুলিগ 
হইত। উহার চতুদ্দিকে ব্রক্তকন্বলের পর্দী ও উপরে নুবর্ণতারক! খচিত চন্রাতপ ঝুলি! 
উহার দেয়ালে স্ুগর্ি পুম্ণগুচ্ছ ও নাল্য প্রলদ্বিত থাকিত এবং অভ্যন্তবে নিরুত গজ-তৈলেব 
প্রদীপ জলিত। 

বারাণসীর চতুষ্পার্শস্থ রাজার! এ রাজ্যের প্রতি বড় লোভ করিতেন। একবার সাতন 
বাজ! মিলিত হইয়! বারাণদী অবরোধ পূর্বক ব্রচ্মদ্তকে পত্র লিখলেন, “হয় আমাদিগকে ন্রান্য 
ছাড়িক্জ। দাও, লম্ম আমাদের বঙ্গে যুদ্ধ কন।” ব্রচ্ধদত্ত অনাতাদিগতকে লমবেত ক্ষনিয়! 
তাহাদিগকে এই কথা জানাইলেন এবং কি কর্তব্য তাহা অবধাবণ করিতে বলিলেন। 
অনাত্যেরা ধলিলেন প্মহারাদ, প্রথমেই আপনি নিঙ্গে বুদ্ধে যাইবেন লা । আপনি অনুক 
অশ্বারোহীকে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ কক্ষন, তিনি বদি পরান্ত হন, তবে যাহ! কর্তব্য হয় স্থির 
করা! যাইবে ।” 

্হ্মদত্ত নেই অশ্থারোহীকে ডাকা ইয়া দিভ্ঞান! করিলেন, “বাবা, তুমি কি এই সাত বাজার 
সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে ?” অশ্বারোহী বলিলেন, “দেব, যদি জাজানেয় ঘোট কটা পাই, তাহ। 
হইলে সাত রাজ। দুঙনে থাকুক, জন্ুবীপের সমন্ত লাখ! একত্র হইলেও তাহাদের সহিত বুধ 
করিতে পারি ॥ রাজা কহিলেন, “বাবা, 'আলানেম্ন ঘোটক বা! অন্ত যে ঘোটক ইচ্ছ। হর, 
গ্রহণ কর এবং যুদ্ধ করিতে বাও।” অশ্বারোহী “যে জাভা” বলিহা বাদাকে প্রণিপাত পূর্বক 
প্রানাদ হইতে অবতরণ করিলেন, বোধিবন্কে বাহিরে আনলিছা ভাহাকে বশ্ম পরাইজেন, 
নিজে আপাদমস্তক অন্ত্রণন্থ্রে সজ্জিত হইলেন এবং কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিযা। লইলেন। 
অনন্তর তিনি বোধিসন্বের পৃছে আগ্লোহণ পূর্বক লগন্ধ হইতে নিষ্রান্ত হইলেন, বিহ্যদূবেণে 
প্রথম বলকফোঞ্ক ভেদ কনিস্া একজন স্বানাকে আবিত অবস্থায় ধরিয়া "দানিজেন এবং 

তাহাকে নগরাভ্যনরস্থ সৈভদিগের হন্তে সমর্পণ করিলেন । অনস্থন্থ তিনি 'জাবার গিয়া দ্বিতীয় 
বলকোচক ভেদপুর্বক অপর এক ব্াজাকে দরিয়া নানিলেন। এইকপে একে একে ই 

'নশ্থানোহী পাচছন রাজাকে বন্দী করিলেন » কিন্তু বড বণপ্রকোন্ত ভেদপুর্ক বড রানাকে বনী 
করিবার সনন্ধ বোধিসধ আহত হইজেন। তপ্ন শঙ্বাঙ্থোহী আহত অন্থকে হাছঘাতে শ্রারছিয় 
সাপ খুলিহা লইলেন এব* পন্ন একটী অন্বকে উহ) পরাহতে লাগিলেন । অঙ্বন্ধ্র বোধিলর 

এক পার্থ তর শিয়া সনন্ত দেহ বিশ্তারপুব্বক তলে পরিঘাছিলেন | ঠিনি চচ্ষ উদ্থালন করি 
যোছুবর কি করিতেছেন হা বুঝিতে পারিজেন॥ তিনি ভাবিফেন, এই যোস্কা অপর একস 

পি স্পা ও পপ পাপ পিপিপি 
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রং প্রথম নিপাঠি 
পিপিপি 

অশ্ব মঙ্জিত কবিতেছেন বটে, কিন্তু এই অশ্ব কখনও সম ব্যুহ ভেদ করিয়া সপ্চম রাজাকে বন্দী 

কবিতে পাঁবিবে না) কাঁজেই আমি এতচ্ণ যাঁহ। করিলীম তাহা, ও হইবে, এই অদ্বিতীয় 

যোদ্ধা নিহত হইবেন বাজাও শত্রহন্তে পডিবেন। আমি ভিন্ন অন্ত কোন্ অশ্বই সপ্তম ব্যুহতেদ 

করিতে ও যম ঝাঁজাকে বন্দী কবিতে সমর্থ নহে অনস্তব তিনি শুইয়া শুইয়াই যোদ্ধাকে 

ডাকিয়া বলিলেন, যৌন্ধুবর, আমি ভিন্ন অন্ত কোন অশ্বই সপ্তম বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ পুব্বক সপ্তম 

বাজাবে বন্দী কবিতে সমর্থ নহে, আমি যে কার্য্য করিয়াছি তাহ! পও হইতে দিব না। 

আমাকে উঠাইয়া দাড কবাইয! দিন এব* পুনব্বাব সঙ্জিত করুন।” ইহা বলিস তিনি নিশ্ 

লিখিত গাথাটা পাঠ করিলেন ₹__ 

রয়েছি আহ্ত হনে ভূতলে শুইয়। . 
শরসব শ্ললকীর কণ্টক সদৃশ 

বিদ্ধ আছে দেহে মোর ৩থাপি হে বীব 

সামান্য যৌটক হ'তে শ্রেষ্ঠ আজানেয় 
আনেবে নিশ্্ধ তুনি সাজা আবাতত 
মৌরে অন্ত অশ্ে তৰ্ শাহি প্রয়োজন । 

ইহা! শুনিয়। সেই অশ্বারোহী বোধিসত্বকে ধরিয়া তুলিলেন, তাহার আহতস্কান বন করিলেন, 
পুনব্বার তাহাকে সুসজ্জিত করিলেন এব তীয় পৃষ্ঠে আরোহণপুর্বক সপ্তম রাজাকে 
বন্দী করিয়! স্বীয় সৈন্যের হস্তে সমর্পন ক্রিলেন। বোঁধিসত্বও বান্্রদ্ধাবে নীত হইলেন 
এব* বাঁজী তীহাকে দেখিতে আঁলিলেন। তখন মহান বাজাকে সম্বোধন করিরা কহিলেন, 
« মহারাজ, বাঁজ। নীতজনের প্রাণবধ কবিতেন না, ভীহীদিগকে শপথ কবাইর! ছাঁডিক্। দিন » 
আমি এব* এই অঙ্বারোহী, উভদ্বের শ্াপ্য পুরস্কার এই অর্বারোহীকেই দান বরুন, কারণ 
যিনি সাত অন্ রাজাকে বন্দী কবিয়া আনিয়াছেন তীহাত মরধ্যাদাব ক্রুটি হওয়! অস্ত্র । আপনি 
নিজেও দানাদি পুণ্য কম্ম কবিবেন, শীলব্রত পালন্ করিবেন এব য্থাঁধন্ম নিবপেক্ষভাবে 
রাজ্য শাসন করিবেন।* বোধিসত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিলে উপস্থিত ব্যক্তিব! 
তীহার সাম খুলিতে আরম্ভ করিল, কিন্ত যখন তাহারা এক একটা করিয়! সাজগুলি 
খুলিতে লাগিল তখন বোধিসব প্রাণত্যাগ করিলেন! 

বোধিপত্বের শরীরক্কত্য সম্পাদনানন্তর রাঁজা অশ্বারোহীকে নানা সম্মানে ভূষিত 
করিলেন, এব* ঝাজাদিগের নিকট অদ্রোহ শপথ * গ্রহণ পূর্বক তীহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে 

পাঠাইয। দিলেল।, অন্ধ্র তিনি যথাশান্ত নিরপেক্মভাবে রাজাশাসনপূর্বক আয়ু্রান্তে 
হম্গাম্ুরূপ ফল্লাভার্ক লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন? 

[ কাস্তে শা্ত। বলিলেন “ভিক্ষুগণ অতীতকালে পণ্ডিতের! বিপদে পড়িয়া আহত হইয়ও বীর্ঘহেটন হন্ 
নাই আর তোনর! এব বিধ নির্কবাণপ্রদ শাসনের আয়ে থাকিয়াও নিরুৎসাঁহ হইবে 1 অনন্তর তিনি চতুব্বিধ 
ঘত্যের মাহাম্থ্য কতন করিলেন 'ভাহা শুনিক্গী সেই নিক্লৎসাহ ভিক্ষু অহন্ব এ হইলেন । 

সনবুধনে তখন আনন্দ ছিল বাগাণমীরন আরীপুত্র ছেল সেই অখাযোহী এব আ ই 
গ্বালানেয় ঘোটক | ] ইডি 

২৪--আাজল জাতক ॥ 
[শান্তা জেতবনে কোন নিরুৎসাহ ভিস্কৃকে লক্ষ্য করিয়। এই কথ! বলেন । শান তাহাকে সন্দেধন পুবক টন *পুবের পশ্িতর। আহভ হইযাও বীধ্য ত্যাগ করেন সাই।* অনন্তর তিনি নেই অতীত কথা আরঙ্ক 
হলেন] 

+ অহোহ শপৃধ-অ্খাৎ ডাহার! আর কখনও শক্রত1 কাঁরিবেন নু! এইরূপ শপথ । 
| আদহ (জাহান )- আজান । 



২৫-_তীর্থ-জাতক। ৫৫ 

পুরাকালে বাঝাণসীরানজ ব্রহ্মদত্তেব সময় এক বার সাতজন ঝা! মিলিত হইয়! তাহার 
রাজধানী অবরোধ করিয়াছিলেন। ব্রহ্দদত্তেব একজন রখী নিজের রথে একই অশ্বীরর 
গর্ভজাত ছুইটা সৈদ্ধব খোটক সংযোজিত করিয়া নগর হইতে নিক্ুমণ পূর্বক একে একে 
বিপক্ষদিগের ছয়টা বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ করেন এবং ছদ্ম জন রাঁজাকে বন্দী করিয়। আনেন। 
ঠিক এই সময়ে জ্যেষ্ঠ ঘোটকটা আহত হম্স। তথন রথী রাজদ্ারে প্রতিগননপূর্বক 
তাহাকে ব্রথ হইতে খুলিয়! দেন এবং মে এক পার্থ ভর দিয়া শরূন করিলে তাঁহার শরীর 
হইতে বর্মাদি উন্মোচনপূর্বক অপর একটা অশ্বকে সজ্জিত কবিতে আন্ত করেন। 
তদ্র্শদে আহত অশ্বন্পী বোধিদত্ত ভোভালানের জাতকে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ চিন্তা 
করিয়। রথীকে আহ্বানপুর্বক এই গাথা পাঠ করিলেনঃ_- 

যেখ। নেখা সব্বস্থাণে, যখন তথন 

আজানেক্স করে নি বাধা প্রদর্শন । 
ইতর ঘোটক যাঁরা, কি সাধ্য তাদের 
বিপদ্ নু স্থানে তিষ্টিতে রণের 7 

এই কথ শুনিয়া র্থী বোধিসত্বকে ধরিয়। তুলিলেন, তাঁহাকে পুনর্ধার রথে সংযোজন 
পূর্বক সপ্তুক বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ করিলেন, সগ্ডন বাঁজাকে বন্দী করিয়। রাঘারে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন এবং সেখানে বোধিসৰৃকে বন্ধনঘুক্ত করাইক়্া দিলেন | অনন্তর বোধিমত্বর একপার্ে 
তব দিয়া শন করিলেন এবং ভোজাজানেয় জাতকে যেক্সপ বর্ণিত হইম্বাছে সেই তাবে রাজাকে 
উপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। বাজ! তাহার শরীরকৃত্য সম্পুদলপক্ধক বুখীকে 
নানা সমানে ভূষিত করিলেন এবং যথাধন্ম প্রজ্রাপালন পূর্বক কণ্মান্ুক্ধপ ফলভোগার্থ 
লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। + 

[ কথান্তে শান্ত। সত্যব্যাধ্য। করিতে লাগিলেন , তাহা শুনিয়! এ ভিক্ষু অর্ধ লাভ করিলেন। 
সনবধান--তখন গুখির আনন্দ ছিল রাজা ব্রব্ধদ্ত এবং ম্যকৃনশবদ্ধ ছিলেন সেই জোঠ অঙ্ব ।] 

২০-__তীর্খজাতক । 
এক ব্যক্তি পুব্লে শবর্ণকারের ব্যবনায করিত, গরে প্রবজ্য| অহণপুব্ষক ধশ্মসেনাপতি সারীপুত্রের 

সাঙ্গীবহারিক * ভাবে বাদ করিত। তাহাকে লক্ষ কারি! শান্ত। লেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। 

পরের চিত্ত, পরের সনোভ[ব বুঝিবার ক্দনতা কেবুল বুদ্ধদিগের পক্ষেই সম্ভব । ধনব্দসেনাপতির এ ক্ষমতা 
ছিল নাঃ তিন নার্ধবিহারিকের চিত্ত নিতে পারেন নাই , কাছেই তাহাকে ধ্যানশিক্ষা দিবার উদ্দেহো প্রধষে 
"অশ্রভ" অর্থাৎ দেহের অপবিত্রত! চিন্। করিতে উপদেশ বিশাছিলেন। 1 কিন্ত ইহাতে এ ভিচ্ষুর কিছুমা 
উপকার হয় নাই। না! হইবাঁরই ক, কারুধ, নে লাকি একাদিত্রমে পী5 শতবার হর্ণকারই হইয়। জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল , কাজেই এত দীর্ঘকাল বিশ্ুদ্কনুবর্প্নের সকিতফলে তাহার পক্ষে 'অশ্ুভ' চিন্তা কাধ্যকরী 
হইল না) মে চারনাসকাল 'অশ্ুত" চিন্তা করিয়|ও ইহার কোন নন্্ বুক্কিতে পারিল লা। শিল্পের 
সান্ধবিহবিকের অর্ন্ব-সম্পাৰনে অসনর্থ হহয়। ধঙ্সেনাদতি ভাবিতে লাগিলেন, “এক্প লোক, দেপ্তে, 

বুদ্ধ বাতীত আর কাহারও নিকট শ্িক্ষালাত করিতে পারে না। অতএব আলি ইহাকে বুদ্ধের নিকটই 
লইছ। যাই)” ইহা হির করি) তিশি পরদিন প্রত্যুষে সেই ভিতুকে সঙ্গে লহযা শাশ্ার সাপে উপশীত 
হহলেন ॥ 

শাপ্য। দিস কহিলেন “কি হে সারীপুত্র 1) তুৰি এই ভিছুকে লইয়া আনিলে কেন? নাযপুত্র বলছেন, 
"শ্রঃ, আমি এই হাডিকে একটা কম্মন্ান নিদেশ করিয়া বিঘাহিলীন » কিঙ চারিহাস কাল ডেঠ। করিচাও 

এ তাহার কিছুসাজ অশ্োক্যাউন করিতে পারিল মাত হাই হহাকে আপনার শিক লহ 

আলাম, কারশ, বৃদ্ধ ব্যকীতি আর কেহই ইহার শিক্ষাবিধনে সনর্থ নহেও ইহাকে ইতি কি কহিহার 
বিহিত, সাহীছুর 1 আনি ইছাডক হৃশুত আাবিতে হলিচাছিলাহ ৮ লাইিপুত্র 1 আপনের চির 

» সাঞ্ছ বিহারিক-ছে এক সঙ্গে একই বিহাহে বাস করছে) সবিরধিঙের শ্িহখশ এই শানে আহত হ২৩। 
£ হশবেধ ক্দতজা লন্ব্ড কন নুহ উকা কিসহান্যা অব্য ॥ নর 



নন প্রথম নিপাঠ 
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জানত ও সনেভীব ধুতে ভৌমার সখ্য নাই । ভুলি একটা; ফিরিয় যাও সন্ধার নময় আসিয়া তোসার 

ধদ্ধাবহাবিককে লইয়া যাইও ।” 

- টা এইরূপে বিদায় দিয়! শান্ত! দেই ভিক্ষুকে মনোজ্ঞ বিশ্ামস্থান দিলেন চীবর গরাহণেন 

(ক্ষাচথ্যার ফম্ সঙ্গে লই গেলেন এব্ উৎ€্ঞ্ তৌঁজ্য দেওয়াহলেন। অনন্তর শিষ্যপরিকৃত হইয়! বিহারে 

প্রআাবন্তন পুববক তিনি দ্বিবাাগ গদ্ধকুটারে অভিবাঁহিত করিলেন এব নায় কালে এ তিক্ষুর সঙ্গে বিহারে 

বিচরণ কারবাঁব লমধ স্বীয় প্রভীববলে আত্রবণে এক পু্রিণীর আঁবিভাব খটাইলেন। এ পুক্করিণীর একা শে 

পদ্মগুচ্ছ এব ওম্সধ্যে একটা বৃহৎ পদ্প বিরাজ করিতেছি “তুমি এখানে বসিয়। এই পথ্ম অবধোকন করিতে 

থাক -চিন্ষুকে এই কথ! বলিয়া শান্তা নিজে গন্ধকুটীরে ফিরিয়। গেলেন 

ভিক্ষু এবদৃষ্টিতে পদ্ম অবলৌকন করিতে লাগিল। কিয়তক্ষণ পরে তগবান্ এ পদ্মর বিনাশ আন্ত 

করিলেন । তিক্ষু দেখিতে পাইল ওরহা ক্রমে বিবণ হইয়! গ্লে প্রান্ত হইতে আরন্ত করিয়া একে একে পত্রগুলি 

ঝাঁরতে লাগিল েবে কেশরগুলিও বিদ্যুত হইল কেব্ল কর্ণিকটা অবশিষ্ট রহিল। ইহা! দেখি! তিন্মু 
তাঁবিতে জাগিল “এই শীত্র এই পদ্ধ পুপ্পটী কেমন ন্যন্ংডিরাম ছিল কিন্ত দেখিতে দেখিতে ইহা। বিবর্ণ হহয়া 

গেল ইহার ন! আছে এখন পত্র না আহ্ছে কেশর অবশিষ্ট বৃহিম্মাছে কেবন কর্ণিকটা। ইহার যেরূপ বিনাশ 

হহল আমার শরীরেরই ব। দেবপ হইবে ন। বেন? জগতে সদন্ত মিশ্রবন্তই নিত্য)” এহরুপ চিন্তা করিয়! 
সে ব্যক্তি অন্তদূ ছি * লীভ করিল। 

এন ভিক্ষু অন্রদৃষ্টি লাভ করিয়াছে জানিতে পারিয়। শান্তা গন্ধকুটারে থাকিয়াই নিজের দেহ হইতে এক 
আঁভীমতী প্রতিঘুতি বিনির্গত করিয়। নিক্মলিখিত গাথা উচ্চারণ করিলেন *_ 

শরতের শতদূল জলে করে টলমল 
চয়ন তাহারে কর বৃন্ত হতে ছিড়িক্ন 

এ. সেইকপ সযতচন ওহে জীব একনলে 

আত্মন্মেহ ফেল দুরে মন হ'তে টাঁনিয়! । 
রঃ শীন্তিমার্গ এই সার ইহা তন্ন নাহি আর 

এই পথে যাবে লদা অশ্য পথে যেও না 
নিব্বাণ লাভের হেতু এই একমাত্র সেতু 

দেখ ষর নাহি দিলে বিন! বুদ্ধ করুণ) 
এই গাথা শুনিয়। উক্ত ভিক্ষু অর্থৰ প্রাপ্ত হইলেন। তখন আমি মুক্ত হইলাম আর জন্মগ্রহণ রূপ বিড়ম্থন। 

ভোগ করিতে হইবে না এই বিশ্বাসে তিনি অতিমা আচ্বাদে মন্ খুলিয়া নিসলি(িত গথাগুলি উচ্চারণ 
করিলেন *- 

জাবনের অবসানে নিম্মুল হূদয় 

পরিচ্ষীপ হম যাঁর কুত্রবৃত্তিচয় 

আর লন! জন্মিবে যেবা স সার দাঁঝারে 

জরা্দি অশেষ ছু থ “ভাগ করিবারে 
শুদ্ধশ্টল জিতেত্রষ সেই নরবর 

শো যথ! প্লাহ্যুক্ত দেব শশধর | 

তীধণ পাপের পক্ষে হইয়া সগন 

মোহ অন্ককারাচ্ছন্্র ছিল এই মন 
চেদ্বি সে অবিন্যা-জাল জ্ঞানপ্রশাকর 

আলোকিত করে দম লানগ অস্থ ) 
হধচরে “হক্ষপ গাধা পাঠ করিতে করিতে তিনি ভগবানের নিকট গিষ্সা তাহার চরণ বন্দন| করিলেন 
অহ পর স্থবির সাহীপূত্রও সেখানে উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে প্রণিপাত ফরিলেন এব শিখাকে লহ) শী 

সারে চাল) গেছেন । 

এই সবার শুনি) ভিছুগণ ধর্দসলার সনাধিত হইয়া দশবলের গুণকীর্তন আরঙ্স করিলেন। ভাহারা 
বলি্লন থেখ লোকের চিত ও প্রবন্ধ জানিবার ক্ষমত। না খাত সারীপুত্র হার শিত্যের অন্কৃতি বুক্ধিতে 
শান শুই কিছ শাস্যার কি মহীসী ক্ষনতাখু হার নিকট কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই তাহ তিনি ইহাকে 
এক দিক স৯থা শনুছান ও দহঙ্ধ ছান করিলেন। 

€. মুল ফিপপসনহ্ এহ শক আছ । হ্হাস কত বিদশনা হেরে অনুকণ । 
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এই সময়ে শান্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন এখং ভাহাদের আলোচ্যনান বিষয় জানিতে 
পাসিয়া কহিলেন, * ডিক্ষুগণ £ আইনি বুদ্ধত্ব নত করি) যে এই ব্যক্তির শ্বৃতি বুকিতে পারিয়াছি, ইহ! আশ্চযোর 

বিষয় নহে? পুর্ববকালেও ইহ! বুঝিতে পারিয়াছিলান।” অনন্তর তিনি নেই অতীত কথ! আরস্ত করিলেন 2 ] 
7০8 রঃ 

পুবাকাঁলে বাঁরাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সনক্ষে বোধিসত্ব তাহার অনাত্য ছিলেন। তিনি 
বাজাকে ধর্ম ও অর্থ সন্ন্ধে মন্ত্রণা দিতেন । 

একদিন রাজার অশ্বপালকের! মন্গলাশ্বের নান করিবার ঘাটে একটা সাধান্ত অশবকে মান 
করাইয়াছিল। তাঁহার পর যখন মঙ্গলাখপালক নিজের ঘোটককে দেই জলের নিকট লইয়া 

গেল, তখন সে নিতান্ত দ্বার চিহ্ন দেখাইয়া কিছুতেই অবতরণ কর্সিল না। তখন অশ্বগ্গালক 
রাজার নিকট গিয়। বলিল, “মহারাজ, আপনার মঙ্গলাশ্ব স্নান করিতে চাহিতেছে ন11” প্লান! 
বোধিসবকে অনুরোধ করিলেন, “পতিতবর, আপনি গিয়া! দেখুন ত; কেন ইহারা চেষ্টা ফরিয়াও 
নঙ্গলাশ্বকে জলে নামাইতে পারিতেছে না । বোধিসব “যে আজ্ঞা, মহারাজ” বলিয়া! মদীতীরে 
গমন করিলেন এবং বখন "পরীক্ষা করিরা দেখিলেন নন্গলাশ্বের কোন পীড়া হয় নাই, তখন 
কেন সে জলে অবতরণ করিতেছে না, তাহাব্র কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন! . 

অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, নিশ্চিত লোকে অন্ত কোন অস্বকে এই ঘাটে স্নান কাই, 
মাছে এবং নেই নিষিই মঙ্গল ত্বণাপরবশ হইস্া জলে অবভন্ব্ণ করিতে চাঁহিতেছে লা, 
ইহা ভাবিয়া তিনি অশ্বপালদ্রিগকে জিজ্ঞান! করিলেন, “তোমর! ইহার পুর্বে অন্ত কোন 
অশ্বকে এই ঘাটে সান বরাইযাছ কি?” তাহার! বলিল, “হা! মহাশয়, একট! . সামান্য 
ঘোটককে স্বান করাইয়াছি।” ইহ! শুনিষ্া। বোধিসর্থ ভাবিলেন, “ইহার আত্মাভিনালে 
আঘাত লাগিয়াছে বলিয়াই এত দ্বার বশ হইয়া এখানে স্নান করিতে চাহিতেছে না। 
ইহাকে অন্য কোন ঘাটে স্নান কত্রাইলেই ভাল হয়।” এইবূপে মগলাশ্বের অভিপ্রায় বুঝিয়া 
তিনি অশ্বপালদিগকে বলিলেন, “দেখ স্বত, নধুঃ খুড় প্রস্ঘতিদিশ্রিত পারনও প্রতিদিন ভক্ষণ 
করিলে অরুচি জন্মে । এই অশ্ব বহুবার এ ঘাটে হান করিয়াছে । আল তোনরা ইহাঁকে 
অন্য ঘাটে লইয়! স্বান করাও ও জল খাওয়াও।* ইহ! বলিয়! তিনি নিঙ্গলিধিত গাথা! পাঠ 
করিলেন ই" 

শিতা নব তীর্থে এরে করাইখে জলপান 
তা" হলে স্কত্তিতে সব থাকিবে ইহার এগ । 
অযুর পাস অন, তাঁও খেলে কার বার 
বৈচিত্রা বিহনে কেশ হয় শুধু রসনার | - 

অশ্বপালেরা এই উপদেশানুনারে মঙ্গ লাখকে অন্য ঘাটে লইয়া! শেল এবং সেখানে তাহাকে 

সান ও পান করাইল। জলপানান্তে যখন তাহা জঅঙ্ের গাত্র ধৌত করিতে আন্ত 
করিল, তখন বোধিদব রাদার লিকট ফিরিয্রা গেলেন। বাছা! ছিক্তামিলেন, “দঙগলাঙ 
সান ও হলপান করিস্থাছে ত ঠ” পছা নহারান 1” "সে প্রথমে নিচ! দেখাইয়াছিল কেন?” 

হকোধিসক হামাকে তাহার অলিচ্হাহ আরথ কুজাইহা দিলেল | আজ ভাবলেন এআক্ছোঃ 

হার কি পাণ্ডিতা! ইনি ইতর প্রানদিগের পর্যযস্ত হলোবৃত্তি বুকিতে পারেন অনস্ততর 

তিশি বোধিলন্বের বহু ল্ছান কগ্সিবেন 

ইহাত্র পর রাজা ও বোধিসম্ব উভয়েই শ্থন্থ কশ্ছকল তো কত্িবার আলা লোকান্তর 
গমন করিলেন। 

[এহযবান- তখন এহ কিনছু হিল ঠেহ অভ্ালাশ, শরীনুজ [হল হা এক আহি হিল রড 

[৫চখশ বহহা ।) ্ 

্ 



২২৬৩-মহিলাম্মুখজাতক্ষ । 

7 শীস্তা। বেদুবনে দেবদত্ত সম্থদ্ধে এই কথা বলিছিলেন ! দেবদত্তু কুমার অজতশত্র মনন্তপি-ম্পাদন 
পুরববক তাহার নিকট হইতে প্রচুর উপহার ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। অজাতশক্র তাহার অন্য গরশিরে 
একটা বিহাঁর নির্দীণ করাইস্আা দি্াছিলেন এবং প্রতিদিন তাহার ব্যবহারার্থ পঞ্চশত স্থালীপুর্ণ নানানধুর রসযুক্ত 
তিবাহিক সুগন্ধি তণ্ডুলের অন্ত প্রেরণ করিতেন এই সমস্ত উপহার ও সম্যান্র মাহাত্ো দেবদ্ত্রের বহু শিষ্য 

হইল £ তিনি ইহাদিগকে লইয়! নিয়ত বিহারের অভ্যন্তরেই থাকিতেন, কদাচ বাহিরে যাইতেন না। 

এই সমর রাঁজগৃহনসী ছুই খছুপ মধ্যে এক জন শীন্তার নিফট এবং অপর জন দেবদত্তের নিকট প্ররজ্যা গ্রহণ 

করিক্জাছিল। তাহীর। কখনও বাহিরে, কখনও বা বিহারে গিয়া পরম্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতি। একদিন 

দেবদবত্ের শিষ্য শান্তার শিষ্যকে বলিল, “ভাই, তুমি প্রতিদিন নাঁখার ঘান পাঁয়ে ফেলিয়। ভিক্ষা! করিয়া বেড়াও 
কেন? দেখ ত দেবদত্ত কেমন পয়্শিরে বসিয়া খাঁকিয়াই নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত অল্প ভৌন করিতেছেন 

ইহার চেয়ে সুবিধ। আর কি হইতে পারে? নিজের দুখ বাঁড়াও কেন? প্রতিদিন প্রীতঃকালে প্রথমেই 
রশ্শিরে আসিয়া আহার করিলে ভাল হুয় নাকি? সেখানে প্রথমে যা পান করিবে $ তাহার যে কি স্বাদ 
তাহ! ঝলিবার সয়। অনন্তর অষ্টাদশ অকার শুকখাদ্য এবং মধুর রসবুক্ত কোমল খাদ্য দ্বারা রূসন। পরিতৃপ্ত 

করিতে পারিবে ।” ৭ 
পুনঃপুনঃ এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়। শীস্তার শিষ্য শেষে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছ|। করিল এবং তদবধি 

পয্নশিরে যাইতে লাগিল। দেখীনে সে আঁকঠ আহার কঙ্সিত, কিন্ত যথাসময়ে বেএুবলে প্রতিগমন করিতে 
ভুলিত না। কিন্তু বাপারট! চিরদিন গোপন থাঁকিল নাঃ কিয়ৎকাল পরেই প্রকাশ পাইল যে সে 

গয়শিরে গি্া! দেবদত্বের অন্নে উদর পূর্ণ করে। একদিন তাঁহার মতীর্থগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি 
নাকি দেবদত্তের জগ্য যে খাদ্য প্রেদিত হয় ভাঁহ! ভোৌজন করিয়! থাক? এ কথা সত্য কি?" “এ কথা কে 

বলে?” »্অমুকে অমুকে বলে।” “হা, এ কথা মিথ্যা লহে। আমি গয়শিরে গিয়া আহীর করি; কিন্ত 
দেবদত্ত আমীয় খাইতে দেন লা, অহ্যে দেয়।” “দেখ, দেবদৃত্ব বৌদ্ধদিগের শত্র! সেই দুরাস্বা। অজীতশক্রকে 
প্রসন্ন করিস! অধর্মবলে সম্মীন ও সৎকীর লাভ করিয়াছে । ছি।. তুমি নিব্বাণপ্রদ শীসনে প্রব্রজ্য। গ্রহণ করিয়াও 

দেবদত্বের অধর্টোপার্জিত অন্ন শ্রহণ করিতেছ। চল, তৌমাঁকে শান্তার নিকট লইয়া যাই।” এই বলিয়া 
ভিক্ষুগণ ২ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়। ধণ্মন্ভীয় উপনীত হইল । 

ভাহাদিগকে দেখিয়! শবান্ত। লিজ্ঞাস! করিলেন, "তোমরা এই ভিক্ষৃকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিয়!ছ 
কি?" “ই প্রভু। এই ব্যক্তি আপনার নিকট প্রব্রজা! গ্রহণ করিয়াও দেবদত্ের অধন্মলন্ধ অন্ন গ্রহণ করে।” 
শক হেন তুমি দেবদাত্ের অধস্মলন্ধ অন্ত গ্রহণ কর, একথ| সত্য কি?” “মহাশয়, আমি যে অন্ম আহার করি 
তাহ! দেবদত্ত দেন না, অপরে দেয় ।” “দেখ ভিক্ষু, ওসব হেয়ালির কথা ছাড়িয়া দাও । দেবদত্ত অনাচার ও 

ছঃশাল ঃ তুমি আমার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ ককিয়াছ, আমার শাসনে বাস করিতেছ ; অথচ এরূপ লোকের 
অন্ন খাইতে? কেবল এ জন্মে লয়, চিরদিনই তুমি বিপথগামী হইয়াছ এবং যখন যাহাকে দেখিতে পাইয়াছ, 
তখনই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছ।" অনস্তর শান্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ত্র করিলেন :__] 

.. পুত্তাকালে বোধিনৰ বারাণনীরাজ ব্রহ্মদত্তের অনাতা ছিলেন। বাজার মাহলামুখ নামে এক 
শীল্বান্ ও আচারসম্পন্ন মর্গলহন্তী ছিল। সে কখনও কাহার শরীরে আঘাত করিত না । 

একদ! বাত্রিকালে কয়েকজন চোর আসিয়! হন্তিশালার নিকট উপবেশন করিল এবং 
মন্ত্রণ। করিতে লাগিল--এই স্থানে সিঁদ $ কাটিতে হইবে, প্রাচীরের এই অংশ ঘীক করিস! 
ভিতন্ে প্রবেশ করিতে হইবে ১ অপন্ৃত দ্রব্যদমূহ লই! নিক্রান্ত হইবার পূর্ব সি ও ফাঁক 
রাদপথ বা নদীতীর্ধের স্যার পরিস্কৃত ও প্রশন্ত করিতে হইবে। চুরি করিবার সদম্ন প্রয়োজন 
হইলে নর্হত্া। করিতেও কুন্তিত হইব না। তাহ হইলে কেহই আমাদিগকে বাঁধা দিতে 

ক য(8- সংদভে 'ববাও' 5 বহাল! যা" 
1 খম্দ_ খাবা । এই শব্চী সাধারপৃতচ খাজা গল ইত্যাদি শক খানা সথ্স্ষে প্রযুক্ত । কোমল খাদ্য 

(খা, আহ, পাস ইভাছে। হধোছিন লে অভিহিত ৮ ছজ্ছ শব) হুইভেই চবখ ছদ্ধ *খ্ঠন পক 
ৎপ হইাছে। 

$+ মূলে "উদ্দার্দ এই শঙ্থ আছহে। 



২৬--মহিলামুখ জাতক । ৫ন 

সনর্থ হইবে না। যে চৌর, দে শীলাচান্রবপ্পন্ন হইলে চলিবে না; তাহাকে নির্দয়, নিঠুর ও 
অত্যাচারী হইতে হইবে)” চোরের! পরস্পরকে এইরূপ উপদেশ দির বে বাতির দত 
প্রস্থান করিল। পরবাত্রিতেও তাহারা তথার আপিয়া এরূপ পরামর্শ করিল এব* তাহার পর 
ত্রমাগত আরও কয়েক বাত্রি যাতাগ্নাত করিল। 

প্রতি রজনীতে তাহাদের এই পরাদর্শ গুনিরা হস্তী স্থির করিল, “ইহার! আমাকেই উপদেশ 
দিতেছে, অতএব আমাকেই নিদ্দর, নিহুর ও অত্যাচারী হইতে হইবে। তখন দে এপ 

প্রক্কতিই অবলম্বন কত্সিল এব* পর দিন প্রীতঃকালে নাহুত আসিবাশাত্র তাহাকে শুওদ্বার! 
উত্তোলনপুর্ধদক ভুতলে আঘাত করিয়। মারিয়া ফেলিল। এইক্সপে এক একট করিয়া বে 
তাহার নিকটে আদিল, সে তাহারই প্রাণস"হার করিল। 

ক্রমে থানার কর্ণোচর হইল বে মহিলানুখ উন্মত্ত হইয়া যাহাঁকে দেখিতেছে নিহত 
করিতেছে ॥ তখন তিনি বোধিনৰ্কে বলিলেন, “পণ্ডিতবর, আপনি গিয়। দেখুন সে কি 
কারণে এক্পে ছুই হইয়াছে । 

বোধিমত্ত গিয়া দেখিলেন হাতীর শরীরে কোন রোগ নাই ॥ অথচ কেন তাহার এন্সপ প্রক্কতি- 
পরিবর্তন ঘর্টিল ইহ। চিন্তা! করিতে করিতে তাহার মনে হইল, নিশ্চনর দুষ্ট লোকে ইহার নিকটে 
কথাবার্তা বলিয়াছে , তাহা শুনিন্া! এ ভাবিয়াছে ইহারা আমাকেই উপদেশ দিয়াছে , কাছেই 
ইহার এইক্ষপ বিকার ঘটগ্তাছে।৮ অনন্তর তিনি একজন হস্তিপানককে জিক্তানা! করিলেন, 
“ইতিপূর্বে কেহ হন্তিশালার সমীপে কোন কথাবার্ত! বলিয়াছে কি?” সে বলিল, হা গ্রন্থ, 
কয়েকন্রন চোর আসিয়। কথাবাত্তী বলিয়াছিল বটে 1” তথন বোধিপত্ব রাজার নিকট গিয়া 
বলিলেন, “মহাক্কাঙ, হভ্তীর শরীরের ফোন বিকার হয় নাই » চোরদিগের কথা শুনিয়া তাহার 
নতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে।» “যদি তাহা হইরা থাকে, তবে এখন কর্তব্য কি?” “শীনবান্ ও ভানী 
্রাহ্মণ 'লানাইয়া। হন্তিশালার বদাইয়। দিন এবং তাহাদিগকে শীলব্রতের নাহায্য ব্যাখ্যা করিতে, 
বলুন।* রাজ। বলিলেন, “আপনি তাহার ব্যবস্থ। করুন )* বোধিসত্ব তাহাই করিলেন । তিনি 
শীলবান্ শ্রমণ ও ত্রা্ষণ আনয়নপুর্ববক হস্তিশালাহ্ধ বদাইলেন এবং বলিলেন “আপনারা 
শীলকথা বলুন।* তখন তাহারা। হস্তীর নিকট বসিয্থা “কাহারও পীড়ন করিও লা, 
শীলাচার সম্পন্ন হও, ক্ষান্তি, মৈত্রী প্রতৃতি গণোপেত হও এইন্সপ সহুপদেশ দিতে লাগিলেন। 
তাহ! শুনিয়! হন্তী ভাবিল, ইহারা আমাকেই উপদেশ দিতেছে, অতএব এখন হইতে ব্আানাকে 
ক্লবান্ হইয়া চলিতে হইবে অনভর পে গুৰর্ধার শীলবাহ হইল । রাজ) বোধিমুরুকে 
লিও্াসা করিলেন, “হস্তীটা পুবর্ধার শীলবান্ হইয়াছে কি?” বোধিসর বলিলেন, “হা মহারাছঃ 
এই নূকল মহাম্মাদিগের দুখে সহপদেশ শুনিয়। হুক হস্ত পুনর্ধবার পূর্বধৎ প্রক্কতিন্থ হইয়াছে” 

ইহা। বলিয়! বোধিনন নিঙ্গলিখিত গাথা! পাঠ করিলেন £-৮ 

শুনি নিভা চৌয় হা) হহিলাুখ্ের 
অবৃত্তি জশ্রিাহিল পরপীনের । 
কিঙ পহে আন্িবাপকা করি কখ্ৰান 

ছুপ্বুতি হত সব হ'ল অগ্তদ্ধান। 

ইহা গুনিস্ক। র্রাঙ্গা ভাবিলেন, কি আাশ্চষ্য 1 উনি, দ্বেশিতেছি, ইতর প্রা £শিগের ও 
এনোভাব বুটিবে পারেন । তখন তিনি বোধিসস্বের বহ স্জান কহিলেন । 

আনস্থর আছুদ্ছার পূর্ণ হইলে ভিন ও বোধিসস্থ উভদ্কেই কশ্ানজপ কলভোগের অন্য 

পোকাস্তহ গমন করিলেন । 

[ সযযধন--হখব এই বিছবসহাউিক কিচু ছিল যহিল এ, খান [ইল রাহা এস্ধরর এছ আবি হেলা 

হাক অমার]। & 



২৭- সনভ্ডীক্ষু-জীত কক । * 

£ শান্তাজেতবনে জনৈক উপানক এব জনৈক বৃদ্ধ স্থাবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলেন। আবন্তী নথরে 
ছুই বন্ধুর মধ্যে এক জন প্রবজ্য| গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি প্রতিদিন অপরের গৃহে গ্রমন করিতেন । যেই ব্যক্তি 

উহাকে -ভিক্ষা দিত আঁহারাত্তে তাহার সৃহিত বিহারে আমিত সমস্ত দ্বিন্ বসিয়া গল্প-সল্প করিত এব দৃযান্ত 
হইলে নগরে ফিরিয়। যাইত। ভিক্ষুটা নগরদ্বার পয্যন্ত তাহার অনুগস্ন করিয়া বিহারে ফিরিয়া আসিতেন ॥ 

এই ছুই ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতীর কথ! অপর ভিক্ষুদ্িগের মধ্যে রাষ্ট্র হইল। ভীহারা একদিন ধশ্মসভাঁয় বসিয়া 

এই কথার আলোঁচসা করিতে লীগিলেন। শাস্তা দেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন পুব্বজন্মেও এই দুইজনের 
যধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল 1” অনন্তর তিনি দেই অতীত কথ! আরম্ত করিলেন ।] 

পুরীকীলে বোধিসত্ব বারাণসীবাজ ব্রক্দদত্তের অশাত্য ছিলেন! একটা কুকুর রাজাৰ 
হস্তিশালায় গিয়! ম্গলহস্তীব ভোজনস্থানে যে দকল অন্নপিণ্ড পড়িয়া থাকিত সেই গুলি খাইত। 
এইরূপে খাদ্যান্বেষণে সেখানে অবিরত গমন কবিতে কবিতে ' সে ক্রমে মঙ্গলহস্তীর নিতান্ত 
প্রীতিভাজন হইল , এব* তাহাঁবই সহিত দৈনিক ভোজন ব্যাপার সম্পাদন করিতে লাগিল! 
তাহাদের এক প্রাণী অপর প্রাণীকে ছাঁডিকা থাকিতে পাবিত ন| । ঝুকুবট হাতীর শু“ডের উপর 
উঠিয়া দোল থাইত। 

একদিন কোন গ্রামবানী এক ব্যক্তি মাহুতকে মূল্য দিয় এ কুকুর ক্রয় করিয়া! নিজেব 
গ্রীমে লইয়া গেল তদবধি মন্্লহস্তী কুকুবকে দেখিতে না৷ পাইয়া! সান, পান ও ভোজন 
ত্যাগ করিল। এই কথা রাজার কর্ণগোচব হইলে তিনি বৌধিসত্বকে বলিলেন, “পণ্তিতবর, 
আপনি গিয়া দেখুন হাতীটা এরূপ করিতেছে কেন?” বোধিসত্ব হন্তিশীলায় গিয়া দেখিলেন 
হস্তী অতি বিমর্ষভীবে আছে, অথচ উহার শবীবে কোন বোগ নাই। তখন তিনি ভাবিলেন, 
“বোধ হয় ইহার সহিত কাহাবও বন্ধুত্ব আছে, তাহাকে না দেখিয়া এ শৌকাভিভূত 
হইয়াছে । অনস্তব ভিনি মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই হন্তীর সর্পে আর কোন 
প্রাণী থাকিত কি ?” মাহুত বলিল, “ হা! মহাশয়, একটা কুকুরের সহিত ইহাব খুব 'ভাব ছিল।” 
“সে কুকুব এখন কোথায়? “একজন লোকে তাহাকে লইয়া গিয়াছে ।৮ “নে লোক 
কোথার থাকে জান কি?+ “না মহাশক। সে কোথায় থাকে জানি না” বোধিলব 

রাজার নিকট বলিলেন, “মহারাজ, আপনার হস্তীর কোন পীড়া হয় নাই। একটা কুকুরের 
সহিত ইহার গাঁ বন্ধুত্ব জন্মিয্নাছিল , এখন তাহাকে দেখিতে ল! পাইক্স! এ আহারাদি তাগ 
করিয়াছে ।» ইহ বলিয় তিনি নিম্নলিখিত গাঁথাটা পাঠ করিলেন ২-_ 

কবল তওুলপিও ভৃণগুচ্ছ আর 
কিছুতেই কোন কুচি দেখি ন। হহার। 

না লভে স্বানেতে তৃপ্তি পুব্বের মতন 
সব্বদ। মঙ্গলহম্ত্ী ব্যিবদন | 
কারণ ইহার এহ নোর মনে লয় 
কুকুরের প্রতি এর মমতা! নিশ্চয় । 
কপুনঃপুন* দেখি তারে স্বেহ করেছিল 
এবে অদ্শনে তার বিষ& হহল। 

_. ইহা শুনিয়া বাজ! কহিলেন, “পত্ডিতবর, এখন তবে কর্তবা কি?” বোধিসৰ বলিলেন 
*মহারাজ, তেরী বালাইয়া এই ঘোঁষণ! করিয়া দিন, “আমাদের নঙ্গলহস্ভীর সহিত একটী 
কুকুরের পৌহাদ্দ লন্মিদ্বাছিল, শুন! যাইতেছে কোন এক ব্যক্তি না কি সেই কুকুর লহন্বা 
শিয়াছে। অতএব য্যহার ঘতে এ কুকুর পাঁওযু যাইবে, তাহার এইবপ এইক্ষপ দণ্ড হইবে । 

৯ ছক... গণ ওশনা ) 



চি 

২৮শান্ন্দিব্লান জাতক । ১ 

ঘ্বাজ। ভাহাই কৰিলেদ। যে লৌকটা! কুকুর লইয়! গিয়াছিল দে এই ঘোষণু। শুনিয়। তখনই 
উহাকে ছাঁডিয়া দিল, কুকুরও ছুটিয়! গির! হন্তীর নিকট উপস্থিত হইল। হস্তী উহাকে 
দেখিবামাত্র শুগুদারা তুলি! নিজের মন্তকেৰ উপর রাঁখিল, আনন্দে অশ্রুবিসজ্জন ও বৃণ্হণ 
করিতে লাগিল, পুনর্ধাব উহাকে মন্তক হইতে নামাইয়া মাটিতে রাখিল, এব* উহার আহাব 
শেষ হইলে নিজে আহা করিল । রম 

বাজ! দেখিলেন বোধিদত্থ ইতরপ্রাণীদিগেব পথ্যস্ত মন্রে ভাব বুঝিতে পারেন। অতএব 
তিনি তীহাব প্রতি গ্রভৃত সম্মান প্রদর্শন করিলেন । 

[ কথাম্রে শান্ত! দতাচতুইঘ ব্যাখা! করিলেন। 
নমবধান--তখন এই উপানক ছিল উত্তু কুকুর, এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই হৃস্তী এব অমি ছিল।ম্ 

বারাণসীরাজের বিজ্ঞ অনাত্যা। ] ” 

২৮--ন্দিত্িতাস জাত । 

[জেতবনের ভিঙ্ষুদিগ্বের মধ্যে ছয়জন সাঁতিশয় কূঢভীষী:ও “কলহপ্রিয় ছিল । * তাহার! সঙ্ঘের নিয়ম ভঙ্গ 
করিত আদ্ধাম্পদ ভিক্ষুদিগের সহিত সতন্ডেদ ঘটিনে তাহাদিগকে ছুব্বাক্য বলিত বিজ্ঞপ কবিত উপূহ!স করিত 
এব দ্শবিধ উপজ্রুবে 1 বিৰ্ত করিত | ভিক্ষুগণ অ।র সহ্য কবিতে না পারিয়া শাস্তাকে এই কণ] জানাইলেন ( 
শান্তি! ডক্ত ছয়জন ভিঙ্ষুকে ডাকাইয়! জিজ্ঞাস। করিলেন "বহে ভোঁমাঁদেৰ নামে ষে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, 
ভাহা। ত্য কি?" তাঁহীরা আত্মন্রোষ স্বীকার করিলে শান্তা! এহাঁদিগকে তঙ্খসন। করিয়া বলিলেন “দেখ 
গরুষবীক্যে ইতর প্রাণীরা পযান্ত অন,কষ্ঠ পায় অতীত যুগে একটা-ইতর প্রাণীর মন পরুষবাক্যে এত ব্যথিত 
হহয়াছিল যে প্রতিশোধ খ্ুহণার্থ মে পকষভাধীব এক সহ্র মুদ্রা অর্থদ্বও ক্রাইয়াছিল । অনন্তর শাস্ত। সেই 

অতীত যুগের কথা আরস্ত করিলেন! | 

পুরাঁকালে গান্ধাররাজগণ তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেন । তখন বোধিসত্ব গোজন্ম প্রাপ্ত 

হইক্কাছিলেন। বোধিসত্ব যখন অতি তরুণবর্ক বৎদ ছিলেন, দেই স্ময়েই জনৈক ব্রা্ষণ তীহাঁকে 
কোন গোদক্ষিণীদাতার নিকট হইতে দক্ষিণান্বরূপ প্রাপ্ত হইঝাছিলেন । ব্রাহ্মণ বোধিণত্বের 
“নন্রিবিলাস+ এই নান বাখিলেন এবং যাগু, অন্ন প্রভৃতি খাগ্ঠ দিয়। পুক্রনিক্রিশেষে তাহার লালন 
পালন করিতে লাগিলেন । বোধিসত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই ব্রা্ষণ অতি কণ্ঠে 
আম্যয় পালন কবিয়াছেন। স্মক্তঞ জদ্ুদ্বীপে এমন কোন গো নাই, যে আমার মত ভার 
টানিতে পাব্ে। অতএব বলের পরিচয় দিয়া হহাকে আমার লালনপালনের কিছু প্রতিদান 
করা ঘাউক নাকেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি এক দিন আ্াক্গণুকে ধলিলেল, “ঠাকুর, বাহাখ 
অনেক গরু আছে এমন কোন শ্রেষ্টীর নিকট গিয়া! এক হাজাব মুদ্রা পণ রাখিয়া বলুন 
“আমার বলদ একসঙ্গে এক শ বোঝাই গাড়ী টানিতে পাবে? ।? 

*. বিনরগিষ্টকানুষাঁচর হহপের আম অহমিৎ পুর্ব, নৈত্রেয় তুমিজক, গাখুক ও ভোহিত্তক। হুত্র 
পিটকে কিন্ত ইহাদের নাস অক পুলব্বস্থ নন্দ উপনন্দ চত্ত্র ও উদায়ী বলিয়। লিখিত আছে। হহ]তে বোধ 
হন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যা্তি' এই অব্যাধা ভিক্ষুদিশের নেতাঁ হইক্াছিন। ইহার! বৌদ্ধদাহিত্যে 
ঘড় বর্সীয়' ব। “ঘড় ব্মক' নীচে অভিহিত । 

$ (১) জাতি ২) নাম (৩) গোত্র [৪) কর্ম (৩) শিল্প (অর্থাৎ ব্যবসার) (৯) আবাধ (অর্থাৎ শারীরিক দীড়া) 
(৭) িঙ্গ (নর্থা, শারিরীক চি ষথ| খববত1) (৮) ব্রেশ ( নর্থা্ রগ দ্বেষ সান মোহ প্রভৃতি যাননিক পাপ) 
(») আপি ( অর্থাৎ নিরনলগ্বনঙনিত দ্বোষ়) এব (১৭) হীনত] হুচক অপবাদ ভলেখ করিগ গালি দেওয়া 
ঝ| বিদ্রুপ কর)। শুত্রপিটকে শেহোক্ত জপবাদেরও দশটা বিভাগ কর! হইয়াছে। তুই চোর তুই হু তুই মু 
তোর আকাম উ্্রের স্চা্ তুই গরু তুই গাধা, তুই নারকী তুই তিথ্যগৃযোনি প্রাপ্ত হহবি তোর কখনও 
হুখতি হইবে ন। তোর যেন ছূর্গতি হয় এই দশ প্রকারে লোককে হীনাপবান দেওয়া যাতে পারে । 

$ মুলে "গোরিতক' এই পন আাছে । 
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এই কথামত ত্রাঙ্গণ এক শ্রেঠীর নিকট গিম্বা নগরের কাহাব গু বেশ বলবান্ এই কথ 
উত্থাপিত কবিলেন। শ্রী কহিলেন “অমুকের, অমুক্েব , কিন্তু তাহাদের কোনটাই 
আমাঁব গরু অপেক্ষা বলবাঁন্ নহে ।' ব্রাহ্মণ কহিলেন, “আমাব একটা গরু আছে» সে এক সঙ্গে 
এক শ বোঝাই গাড়ী টানিতে পাবে”। শ্রেষ্ঠী হাসিয়া বলিলেন, “এরূপ গরু কোথান্ধ থাকে ?” 

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আমারই বাড়ীতে থাকে ।** “আচ্ছা, তবে বাজি ষেলুন 1৮ “বেশ, তাহাই 
হউক,” বলিয়া ব্রাহ্মণ সহস্র মুদ্রা পণ করিলেন । অনন্তর ব্রাক্ষণ বালি, কাকির ও পাথর দিয়া 
এক শ গাড়ি বোঝাই করিলেন, সেগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া যোত দিদা এক সঙ্গে বাদ্ধিলেন, 
নন্দিবিলাসকে স্নান করাইলেন, মালা পবাইলেন ও গন্ধঘারা পথ্ধাঙ্গুলি দিলেন, এবং শুদ্ধ 
তাহাকে পুবোবর্তী শকটের ধুরায় খুতিয়৷ এবং নিজে ধুরার উপর বসিয়া প্রতোদ আস্ফালন 
পৃৰ্বক “ওবে বদ্নাইম্, জোরে টান, বদমাইস্” বারংবার এই কথা বলিতে লাগিলেন। 

বোধিসত্ব ভাবিলেন, “আমি বদ্মাইস্ নহি, তবু ইনি আমাকে বদ্মাইস্ বলিতেছেন ।' 
তখন তিনি পা চাবিখানি স্তত্তের মত নিশ্চল করিয়া! দীডাইয়। বহিলেন, এক পদও অগ্রসর 
হইলেন ন|। 

শেষঠী সেই দণ্ডেই ব্রাক্মণের নিকট হইতে পণের সহস্র সুদ্রী আদায় করিলেন। ত্রাঙ্গণ 
সহম্স ঘুদ্রা দণ্ড দিয়া নন্দিবিলানকে বন্ধনমুক্ত কবিলেন এবং গৃহে প্রতিগমনপূর্বক নিতান্ত 
ভঃখিত হইয়। শয়ন কবিয়| বহিলেন। নন্দিবিলান চবিয়! আসিবার পর ্রাঙ্মণকে তদবস্থ 
দেখিয়। জিনা! করিলেন, “আপনি কি নিদ্র! যাইতেছেন ?* ব্রাহ্গণ বলিলেন, “যাহার সহস্র মুদ্র! 
বিনষ্ট হইল, সেকি আর ঘুমাইতে পারে ?” বোধিসত্ব বলিলেন, প্ঠাকুর, আমি দীর্ঘকাল 
আঁপনাব আশ্রয়ে বাঁস করিতেছি , ইহার মধ্যে কি কখনও আপনার কোন দ্রব্যের অপচন্ব 
করিয়াছি, না একটা ভাগ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়াছি, না কাহাকেও আঘাত করিয়াছি, ন! অস্থানে 
নলমৃত্র ত্যাগ করিয়াছি ?% ত্রাঙ্গণ বলিলেন, “না, বম, তুমি আমাব কোন অনিষ্ট কর নাই 1” 
“তবে আপনি আমায় বদ্মাইদ বলিলেন কেন? অতএব আপনার যে ক্ষতি হইল তাহ 
আপনার দোবেই ঘটিয়াছে, আমার দোষে নহে । আপনি আবার সেই শ্রেঠীর নিকট গমন 
করুন এবং এবার ছুই সহস্র মুদ্রা! পণ বাখুন। কিন্তু, সাবধান, আমায় আর কখনও বদূমাইস্ 
বলিবেন না ।” এই কথ শুনিয়। ত্রাহ্গণ আবার সেই শ্রেঠীর নিকট গিয়া ছুই সহশ্র মুদ্রা পণ 
রাঁথলেন। অনন্তর তিন এবারও পৃর্ধেব গ্তায় শকটগুলি বোঝাই করিয়া ও পরস্পর দৃঢরূপে 
বান্ধিয়! সালন্কত নন্দিবিলাঁসকে পুরোবর্তী শকটের ধুররার যুতিক্/ লইলেন। কিব্ধপে যুভিলেন 
শুন। প্রথদতঃ তিনি যুগের সহিত ধুর! বান্ষিলেন, অনন্তর যুগের এক প্রান্তে নন্দিবিলাঁকে 
যুতিলেন এবং এক থণ্ড কাষ্ঠ লইয়া উহার এক দিক্ যুগের অপর প্রান্তের সহিত ও অন্ত দিকৃ 
অক্ষের সহিত এমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন যে যুগ আর কোন দিকে নড় চড় হইতে 
পারিল না, গাঁড়ি থানি একটা মাত্র ব্লীবর্দেরই বহনোপযোগী হইল। এইক্ধপ আম্মোজন 
করিয়া ব্রাহ্মণ ধুরার উপর চড়িলেন এবং নন্দিবিলাসের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে “মোণ! 
আমার, যাছু আনার, এক বার টান ত, বাপ” এইক্ষপ মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । 
বোধিসন্ব তখন এক টানেই সেই এক শ বোঝাই গ্রাড়ি লইয়! চলিলেন , মুহূর্ত মধ্যে যেখানে 
প্রথন গাড়ি থানি ছিল, সেইখানি শেষ গাড়ি খানি আসিফ! দাড়াইল। তখন বাজি হারিয়! 
দেই গোবিত্তক শ্রেষ্ট ত্রাঙ্ছণকে ছুই সহশ্র খুদ্র! দান করিলেন , অন্তান্ত লৌকেও বোধিসন্বকে 
বছ ধপ দান করিল এবং তৎননন্ত ব্রাহ্ছণই প্রা হইলেন॥ এইক্রপে বোধিসত্বের চেষ্টায় ত্রাদ্ণ 

প্রচুর এর্থধ্য লাভ করিলেন । 
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[ বড় বর্ীয়দিগকে ভৎ্দিনা। করিস শ্য্ত। দেখাইলেন ষে গ্রবাক্য কাহাটও আীতিকর নহে) অনপ্তর 
অভিননুদ্ধ হইয়। তিনি এই গা! পাঠ করিলেন £-- এটি 

হও মিষ্টভাবী৮-_তুষ্ট হবে মর্ববজন, 
রূঢ়ভাষে রুষ্ট কারও করিও ন! হন। 
বলীবর্দ মিষ্টবাক্যে হয়ে হষ্ট চিত 
করেছিল পুক্রাকালে ব্রাহ্মণের হিত। 

তি গুরুভীর সেই করিল বহন, 
লভিন বিতব বিপ্র তাহারি কারণ) 

সনবধান--তখন আনন্দ ছিল সেই ত্রাহ্ষণ এবং আমি ছিলাম লন্দিবিলান 1] 

২৯ ক্রুত-জীতিক্ল। 

[শান্তা ভ্রেতবনে যসকপ্রাতিহায্য * নন্বত্ধে এই কথা! বলেন। যনদকপীতিহাধ্য ও দ্বেবলোক হইতে 
অবরোহণ নংক্বাস্ত সবিস্তর বিবরণ শ্র্ভঙ্গ সৃগজাতকে (৪৮৩) দ্রষ্টব্য 1 

সম্যক্ সম্ুদ্ধ যমকপ্রাতিহাঘা সম্পাদননন্তর কিয়দ্দিন দেবলোক অবস্থান করিয়াছিলেন , অনন্তর মহ! 
প্রশবারণের + দিন তিনি সাঙ্কাশ্যানগরে £ অবতরণ পৃক্বক বহু সংখ্যক শিষ্যপরিবৃত হইয়া! জেতবনে গমন করেন! 
নেখানে ভিক্ষুর! ধন্মমভান সমবেত হ্ইয়। তাহার গুণকীর্তন আরন্ত করিলেন | ভীহারা বলিতে লাগিলেন, 
“তথাত অতুল্যপ্রতিষ্বন্থী , তিনি যে ভাক্র বহন করেন, অন্য কেহই তাঁহা বহন করিতে পারে না। দেখ, 
স্বাচাধা ছয় জন $ “আমরা প্রাতিহাঘা করিব", 'আঁমর! প্রাতিহাত্য করিব” বলিয়। কৃত আাক্ষলন_ করিলেন, 
কিন্ত একটা মাত্র প্রাতিহাধ্যও সন্পাদিত করিতে সমর্থ হইলেন ন1। কিন্ত শান্তা কি অসাধারণ ক্ষমত] ) 
এই সময়ে শীন্তাঁ সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞান। করিলেন, “ভিক্ষুণণ, তোরা কোন্ বিষয়ের আলোচন 
করিতেছ?” তাহারা উত্তর দিলেন “ভখবন্, আমরা আগনারই গরণবর্ণন করিতেছি” তচ্ছবণে শান্ত 
বলিলেন, “তিক্ষুগ্ণ, আমি ইদানীং যেরূপ ভার বহন করিতেছি, অনা কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা বহন 
করিতে পারে । পুর্বকাঁলে তিয্যগ্যে!নিতে অন্সগ্রহণ করিয়াও আখি ভারবাহী পশুদের অগ্রণী ছিলাঁস।” 
আনন্বর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আন্ত করিলেন | ২--] 

পুরাকালে বারাণমীরাজ ব্রহ্মদত্তের সনর় বোধিসত্ব গোযোনিতে জম্ম লাতি করিগ্রাছিলেন । 
তাহার বয়স যখন অতি অন্ন, সেই সময়েই তাঁহার অধিস্বামিগণ এক বৃদ্ধার গৃহে বাস করিয়া 
ভাঁডাব্র | পরিবর্তে তাঁহাকে দিপা গিপ্াছিল ( বুদ্ধ! তাঁহাকে অপতাবৎ পালন করিত; 

তীহাকে ফেন, ভাতি গ্রভৃতি উৎকৃষ্ট ব্য থাইতে দিত। যোকে তাহাকে আর্যযকা কালক খু 
* এই নামে ডাকিত। 

বয়্ংপ্রাপ্তির পর বোধিসত্বের শরীর কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইল। তিনি গ্রানস্থ অন্যান্ত 
গৃক্ষর সভিত চরিয়! বেড়াইতেন এব* শীলব্রত পাপন করিতেন। গ্রামবাদী বালকের! 
কেহ তীহার শিং ধরিয়া, কেহ তীহার কাঁণ ধরিয়া, কেহ তাঁহার গলকম্বল ধরিয়া ঝুলিয়! 

থাকিত, কেহ বা থেলিতে খেলিতে তাহার লেজ ধরিয়া টানিত, কেহ কেহ পিঠেও চড়িত ! 

* প্রাতিহাধা-_অলৌকিক কীয্য, 7০401 » প্রাচীন স" স্কৃত সাহিত্যে প্রাতিহার" শব্দের অর্ধ হস্্রজালিক', 

কিশ্ত ললিতবিস্তর, দিব্যাব্দান প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্তি শ্রন্থে 'প্রাতিহায্য শব্ম 01806 অর্থে ব্যবহৃত ) 
॥ বৌগ্কপব্রবিশেষ , এই উৎসব বধাবপানে সম্পাদিত হয়। উপাসকগুণ এই সনয়ে ভিহ্ষুদিগকে 

নানাবিধ উপহার প্রদান করেন। 
$£ ব্রন নাম সন্কিশ। কাক্ষিস্কাবাদ জেলায় কালীনদীর তীরে অবস্থিত। শ্রবাদ আছে সাঙ্ক) 

নন্কের ভ্রাত। কুশধ্বজের রাজধানা ছিল। ৮ 
$ পুরাপকাগ্ঠপ প্রভৃতি । ১স পৃষ্ঠের টীকা র্টব্য। 
| হুলে 'নিবাসবেতন' এই শন্ঘ আছে ॥ ইহার অর্থ "্বরাড়া” । 
ঘব আহ্যকা-_ঠাকুহলা ( পিতানহী ৰা নাতামহী) ! এই শব্দ হইতে বাধ হুর বাঙলা “শাহ শক্ষ 

উৎপ্ হইয়াছে ।  , 



৬৪ প্রথম নিপাঠ » 
25052555552 

একদিন বৌধিসত্ব ভাঁবিতে লাগিলেন, “আঁমার মাতা ছুঃখিনী , অতি কণ্ঠে আমাকে 

নিজেব পুজ্রেব ন্যায় পালন করিঝাছেন, আনি অর্থ উপাজ্জন কবিয়া হহার ছুঃখমৌচন 
করি না কেন? তদবধি তিনি কোন কাঁজের অনুসন্ধানে বিচরণ কবিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন পৰে কোন সার্থবাহ পুত্র পাঁচ শ গাড়ী লইয়া! নদীর গোপ্রতার স্থানে উপনীত 
হইলেন। প্র পথের তলদেশ এমন বন্ধুর ছিল বে গরুগুলি কিছুতেই গাড়ী টানিয়া অপব 
পাঁরে লইয়। যাইতে পাঁরিল না । শেষে সেই হাঁজাব গরু একত্র ঘুতিয়া দেওয়া হইল; কিন্ত 
তাহারা দকলে একসঙ্গে টানিয়াও একখানিদাত্র গাভী ন্দী পার করিতে সমর্থ হইল না। 

বোধিণত্ব এই স্থানের অনতিদুবে অন্যান্ত গরুব সহিত চবিতেছিলেন। সার্থবাহপুত্র গরু 
দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন কোন্টা উৎকষ্টজাতীয়, কোন্ট। নিকৃষ্ট জাতীয়। তাহার গাড়ী 
টানিতে পারে এমন কোন উৎক্কষ্টজাতীয় গরু পালে আছে কি না জানিবার নিমিত্ত তিনি 

উহাব দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বৌধিসত্বকে দেখিবানাত্র বুঝিতে পাঁবিলেন ইহ! 
দ্বারাই আমার কাধ্যসিদ্ধি হইবে, তখন তিনি রাখালদিগকে জিজ্ঞানা করিলেন, “এ গরুটা 
কাহার? আমি ইহাঁকে ধুঁতিক্া! গাভীগুলি পার কবিতে পাব্সিলে তাহাকে উপযুক্ত ভাড়া! 
দিতে সম্মত আছি।” তাহারা বলিল “আপনি ইহাকে লইয়া যুতিয়। দিন, এখানে ইহার 
কোঁন মালেক নাঁই।৮ 

কিন্তু স্বার্থবাহপুক্র যখন বোধিসত্বের নাকে দৃভি পরাইয়া টানিয়া লইতে চেষ্টা কবিলেন, 
তখন তিনি এক পাও নডিলেন না! “আগে ভা! ঠিক ন! করিলে যাঁইৰ না" তিনি না কি 
এইব্ধপ নঙ্বল্প করিয়াছিলেন। তীহাৰ অভিপ্রান্স বুঝিতে পারিয়া সার্থবাঁহপুক্র বলিলেন, 
স্বামিন্, আপনি যদি এই পাঁচ শ গাড়ী পাঁর করিষ্া দেন তাহা হইলে আমি গাড়ী প্রতি 
ছুই মুদ্র অর্থাৎ সর্কৃশুদ্ধ এক সহত্র ঘুদ্রা দিব 1” তখন আব বোঁধিনত্বকে জোর করিয়! 
লইয়া যাইতে হইল না, তিনি নিজেই শকটগুলির দিকে গেলেন। সার্থবাহের অনুচরের! 
তাহাকে এক একখানি গাড়ীর সঙ্গে যুতিয়া দিতে লাগিল, তিনি এক এক টানে এর গুলি 
গর পারে লইঞ্জা শুক্ষভূমিতে রাখিতে লাগিলেন । এইক্ষপ বোধিসত্ব এক এক করিয়া 
বণিকের পাঁচ শত শকটই পার করিয়া দিলেন । 

অনন্তর সার্থবাহপুন প্রতি শকটে এক মুদ্রা হারে পাঁচশত মুদ্রা একটী থলিতে পুরিয়। 
বোধিসত্বের গলদেশে বান্ধিয়া দিলেন। বৌধিসব ভাবিলেন “এ ব্যক্তি, যেরূপ চুক্তি হইয়াছে, 
সেক্ধপ পারিশুদিক দিতেছে না, অতএব ইহাকে যাইতে দিব না।” ইহা স্থির করিয়া 
তিনি পুরোবর্তী শকটের সন্দুখে পথরোধ করিয়া! দীড়াইয়। রহিলেন , বণিকের অন্চরেরা! 
কত চে করিল, কিছুতেই তাহাকে সরাইতে পারিল না। তখন বণিকৃ মনে করিলেন, 
“আমি যে ইহাকে অঙ্গীকৃত পার্িতোধিক অপেক্ষ৷ অল্প দিফ্লাছি তাহা বোধ হয় এ বুঝিতে 
পারিয়াছে। অনন্তর তিনি একটা থণিতে সহস্র মুদ্রা রাখিয়। উহা! বোধিসব্বের গলদেশে বান্ধিয 

বলিলেন, “এই লউন, আপনার সনস্ত পারিতোধিক বুঝিয়া দিলাম” বৌধিসব্ক তখন এ 
সহন্র ঘুদ্রা লইস্ক! তাহার “দাতার” নিকট চলিয়া! গেলেন। , 

তাহাকে দেখিয়া গ্রান্ের বালকেরা, প্বুড়ীর কালক গলাম্ম কি লইন্মা যাইতেছে” বলিয়! 
চীৎকার করিতে করিতে ছুটয়া আসিল । বোধিসন্ তাহাদিগকে তাড়া করিয়া! দূর করিয়া 
দিলেন এব* মাহ্দযীপে উপনীত হইলেন । পাঁচ শ গাড়ী টানিয়। তিনি ক্লান্ত ভইয়াছিলেন , 
ভাহারই চচ্ষু ছুইটা রক্তব্্ণ হইয়াছিল ॥ দয্াবতী বৃদ্ধা তাহার গলদেশবদ্ধ সহজ মুদ্রা পাই! 
বলিল, “বাছা, একি, ইহ! কোথায় পাইলি ?” তখন রাখালদিগের দুখে সমন্ত বৃত্রাস্ত অবগত 
হইয়! এ বৃদ্ধা বলিল, “আনি কি কখনও তোর উপাত্জনে দীবনধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি, 
বাপ! তুই কিসের জন্য এত কষ্ট পাইতে গেলি, বল্ ॥* ভাহার পর সে বোধিসবকে গরনললে 
সান করাইল, তাহার সর্ধশরীরে তৈল নাথাইল এবং তাহাকে উংক্রুই ভোলা ও পানীর দিল । 



৩*_-মুণিক জাতক । ৩৫ 

কালক্রমে বৃদ্ধা ও বোধিসত্ব উভবেই আধুঃশেষে স্ব প্ৰ কন্মান্রূপ ফলভোগার্থ লোকান্তবে 
প্রস্থান করিলেন । 

[ শা বলিলেন, “অতএব তৌনক্| দেখিলে তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, অতীত কাঁলেণড ধুরদ্ষরদিগের 
অগ্রথ ছিলেপ। অনন্তর তিনি অভিপবদ্ধ হইয়। এই গাঁথ। পাঠ করিলেন ৯. 

যুতিবে কালুরে মদ! গুকৃভাঁর করিতে ব্হন 
* অতি অপমান পখে,  গন্ত যাহে আছে অগণন। 

কালু পিজ বীষ্যবলে অবহেলে নদী পাঁব করি 
পঞ্চশত গোশকট রাবি দিবে তটের উপরি 1 

(সমবধান_ তখন উৎপলবর্ণ * ছিলেন দেই বৃদ্ধা এবং আদি ছিলীম আয্যকা-কালক ]। 

৩০ স্ুুপশিক-জাতিক । 
[এক স্ুুলাদী কুনারীর প্রণয়াসক্ত ভিক্ষু বন্বন্ধে শীন্তা। জেতবনে এই কথা বলেন) তঙসম্বদ্ধে বিস্তর বিবরণ 

ভয়োদশ নিগাঠে টুলনারদকীহ্প-জীতকে (৪৭৭) প্রদত্ত হইবে। শীল্ত। সেই ভি্ৃকে জিজ্ঞাদা করিলেন, 
তুমি কি সত্য সত্যই প্রণয়াসন্ত ও উক্ত হইয়া?” ভিক্ষু বলিলেন “হা! প্রভু, একথা! মিথ্যা নহে” “কাহার 
প্রণয়ে পড়িলে ?* *প্রভু, অমুক স্থুলীী। কুমারীর প্রণয়ে।” প্দেখ মে তোঁমীর বড় অনিষ্টকারিণী? সে অতীত 
জন্মেও তোমার সব্বনাশের কারণ হইয়াছিল কারণ তাহারই বিবাহের সময নিমন্্িত ব্যভিদিগের উদরপূর্তির জন্য 
লৌকে তোমার প্রাণবথ করিম্াছিল 1” অনন্তর তিনি দেই অতীত কথা বলিতে আন্ত করিলেন [] 

ঞ 

পুরাকালে বারাণনীরাঁজ রদ্দদত্তের সমর বোধিনৰ গোজন্ম ধারণপুর্ববক এক গ্রাম্যভূম্বামীর 
গৃহে অবস্থিতি ক্রিতেছিলেন » তখন তীহার নাম ছিল মহাঁলোহ্িত। এ গৃহে তীহার কনিষ্ঠ 
মহোদব চুললোহিতও বান করিত । 

উক্ত ভূম্বামীব এক কুমারী কন্তা' ছিল। নগরবাসী এক ভদ্রলোক নিজের পুত্রের সহিত 
তাহার বিবাহ সন্বন্ধ স্থির করিলেন। ববধাত্রী ও কন্তাযাত্রীদিগেব আহারের আয়োজনে 
কোন ক্রুটি না হয় এই জন্ত কন্তার মাতা মুণিক নামক এক শুকরকে ভাত খাওয়াইরা পুষ্ট 
কন্বধিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া চুন্রলোহিত তাঁহার অগ্রজকে বলিল, পদেখ দাদা, আমরা 
উভয়ে এই গৃহস্থে সমস্ত বোঝ। বহি মরি , কিন্তু এত কষ্ট করিয়াও সামান্য ঘাস, বিচানি 
মাত্র খাইতে পাই , আব এই শৃকবের জন্য ভাতের ব্যবস্থা । ইহাকে এমন উৎকুষ্ট খাগ্ধ দিবার 
কারণ কি, দাদা ?৮ বোধিনত্ব বলিলেন, “ত*ই, এই শুকবেব খাদ্য দেখিয়া ঈর্ষা] করিও না, 
কাঁবণ এ এখন মরণ থাগ্য খাইতেছে। গৃহন্বামীর কন্াক্স বিবাহে যে দকল লোঁক নিদন্ত্রিত 
হইবে, তাহাদিগের রমলেত্রিয় পবিভৃত্ত করিবার উদ্দেপ্তেই ইহাকে এত বরসহকারে আহা 
দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে | ছুই চাবি দিন অপেক্ষা কর, দেখিতে পাউবে, যখন নিমন্্রিত ব্যক্তির! 

আদিতে আরভ্ত করিবে, তখন গৃহস্থের লৌকজন ইহার চারি পা! ধবিয়া টাঁনিতে টানিতে মঞ্চের 
নিক্মভাগ 1 হইতে লইয়া যাইবে এব* ইহাকে কাটিয়া কুটিয়। সুপ ব্যঞ্জনে পরিণত করিবে ! 
অতএব হতভাগ্য খুণিকের আশু সুথ দেখিরা ঈষ্যা্িত হইও না ।” অনন্তর তিনি এই গাথা 

রা " মুণিকের সুখ দেখি করিও ন! র্ষা। মনে 

আতুরান্র দেখ! সেই করিতেছে এইন্ষপে ) 
তৃসি $ যাহা পাও তুদি থাও ভাই তৃপ্ত হয়ে 

আযুর্বদ্ধিকর ইহ! বলিলাম নিঃদ শয্পে ৷ 

* আ্বন্তী লগরের কোল সম্রন্তব বা রনী । ইনি ভিস্কুণী হইরা অর্থন লাভ করিদাছিলেন / সবিশুর 

বিবরণ পরিপিষ্রে তুষ্টবা । 
+ দুলে হেখানক্তো। এই পদ্দ আছে । ইহার অর্থ গঞ্চের অধৌদেশ হইতে / শুকর পালকের নচরাচর 

মাচ বাতিয়। নিজেরা তীহীর উপরে শোয় শুকরগুলি মঞ্চের লীচে থাকে । 
$ মুলে 'ভুন এই পদ আছে, ইহ! সন্ত “বুদ শন্দ্োত । 

৯ 



৬৬ প্রথম নিপাঠ 

ইহাঁব অল্পদিন পরেই নিদন্ত্রিত ব্যক্তিবা সনবেত হইল এব* কহ'পক্ষের লোক দুশিককে 
নিহত কবিয়া তাহাব মা*সে সুপব্যপ্রনাদি প্রস্তত কবিল। তখন বোধিসত্ব চুললোহিতকে 
বলিলেন, “দেখিলে ত মুণিকেব দশা ! তাহাঁব ভুবিভোজনেব পবিণাম প্রতাক্ষ করিলে ত? 
আনবা ঘান, বিচালি ও ভুসি খাই বটে, কিন্তু ইহা দুণিকের খাদ্য অপেক্ষা শত, সহস্র গুণে 
উত্তম » ইহাতে আমাদেব স্তি হয় না, বর* আবধূর্কৃদ্ধি হয়।* 

[অনন্তর শান্ত! ধর্মোপদেশ দিলেন তাহ! শুনিয়া সেই সদনপংডিত ভিক্ষু শ্রোতীপত্থি ফল লাভ করিল। 

সমবধান_তথন এই কাদুক ভিস্ষু ছিল যুণিক এইকুপারী ছিল সেই তৃষ্বামীর কম্া আনন্দ ছিল 
চুল্ললোহিত এব আনি ছিলাম নহালোহিত । ] 

চুক্শষপের গল্প প্রভৃতি পাশ্চাত্য গ্রস্থেও এই জাতকের অনুরূপ আখ্যায়িক দেখা যায়। শীনুক জাতকের 
(২৮৬) আখায়িকীর মহিত এই জাতকের প্রতেদ অতি অল্প । 

৩১- ুলাম্ক্তশজীতিক্ক । 

[ শীবন্তীর ছুই দহর* তিক্ষু কৌশলের অন্ত*পাতী কোন পল্রীগ্রামে গিয়া বাস করি"্তছিলেন। একদিন 

তাহীরা সম্যক্সমুদ্ধের দর্শনাশায় জেতবনাভিনুখে যাত্র! করিলেন। পাছে কোন প্রাণী উদদরস্থ হয় এই আশঙ্কার 
ভিক্ষুদ্দিগকে জলপাঁন করিবার কালে ডহা ছাকিয়া লইতে হইত এব তজ্জন্ত তাহার! এক একখান! ছাকনি 1 সঙ্গে 
রীখিতেন। দৃহর্ তিক্ষুদিগের মধ্যে কেবল একজনের নিকট হ্যকনি ছিল ্রাহারা উতয়েই উহা! দ্বারা 
রাস্তায় জল ছাকিয়া লইতে লাগিলেন। কিন্ত একদিন তাহাদের মধ বিবাদ উপাস্থত হইল তখন যাহার 
ছাঁকনি ছিল তিনি অপরকে তাহ ব্যবহার করিতে দিলেন না। কাজেই সেই ব্যক্তি যখন পিপানাঁয় কাতর 
হইয়া! পড়িল তখন না ছাকিয়াই জল খাইল। 

ভিক্ষুদ্বয় যখাঁদময়ে জেতবনে উপনীত হইয়া শান্তাকে প্রনিপীতপুবক আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি 
ডাহাদিগ্রকে শ্বাগত জিজ্ঞাস! করিয়া বলিলেন “কেমন হে পথে ত তোদাদ্ের মধ্যে কৌন বিবাদ হয় নাই।” 
তখন তাহার! সমন্ত বৃত্বীন্ত খুলিয়া খলিলেন। অনন্তর শীস্তা ঘে তিক্ষু না ছয়! জল থাইয়/ছিলেন তাহাকে 
সম্বোধন করিয়। কহিলেন “ছি তুমি জানিয়। শুনিয়! বড় গহিত কাজ করিয়াছ। পুরাকালে যখন দেবতার! 
অন্্র্দিগের নিকট পরাঁন্ত হইয়। সমুদ্র পৃষ্ঠের উপর দিয়! পলায়ন করিতেছিলেন তখন স্থপর্ণপোতকদিগের $ 
প্রাণহানি হয় দেখিয়! তাহারা রথের গতি ফিরাইয়াছিলেন। ইহাতে তাহাদের অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল তথাপি 
তাহারা পণিহত্যা হয় বলিয়া আপনাদের অহ্বিধার দিকে জর্ষেপ করেন নাই।” অনন্তর তিনি সেই অত 
কথা আর্ত করিলেন। ] 

বহুযুগের কথা --তখন মগধরাজেরা বাঁজগৃহ নগরে বাঁ কবিতেন। সেই সময়ে 
বোধিসত্ব মগধেব অন্তৎ্পাতী মচল নামক গ্রামে এক উচ্চ ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। 
নামকরণ সময়ে তাহার্ নাম হইয়াছিল মঘকুমাব ১ কিন্ত যখন তিনি বড হইলেন, তখন লোকে 

তাহাকে “মঘমাণবক” $ নামে ডাকিতে লাগিল। তাহাব মাতা পিও1 এক কুলকন্তাসগ্রহ 

পুব্বক তাহার দহিত বিবাহ দিপেন। অনন্তর বৌধিসত্ব পুক্রকন্তা পবিবৃত হইয়! দানাদি 
সৎকাধ্যে এব* পঞ্চশীল পালনে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। 

মচলগ্রামে কেবল ভ্রিশঘর লৌক বাস করিত । একদিন গ্রামস্থ লোকে কোন্ শ্রাম্যকন্ম 

সমাধানার্থ একস্থানে দমবেত হইল । বোধিসত্ব যেখানে দ্বীডাইয়। ছিলেন, তিনি পা দিয়া 
তথাকার খুলি সরাইয়। একটু স্থান পরিফাঁর করিয়া লইলেন। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি 
সেথানে উপস্থিত হইলে বোধিনত্ব তাহাকে নিজেব স্থান ছাড়িয়া! দরিয়া আর একটা স্থান 

গ" দৃহর্-_দত্র অর্থাৎ অলবয়ক্ক বা ছোট। 
+ ছক জল্কে “পরিস্রত জল* এব ছাঁকনিকে “পরিআীবণ* বল! যাইত । 
£ স্থগর্ণ দেবলোকের পক্ষিবিশেষ হহ! গরুড়েরও একটা নান। 
৪ “নাঁশব্ক শব্দটা ছেলে মানুষ ছোঁকনী। প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত ত্রীক্গণ বালকেরাও এই নামে অভিহিত 

হইত॥ এই অর্থে ইহার সহিত বটু শব্দের কোন প্রতেদ্দ নাই! 



৩১__কুলায়ক জাতক। ৬্ন 
চা 

ধ্রর্ূপে পরিঞাব করিলেন। এবারও আর এক ব্যক্ধি তাহার পরেই স্থানে আমির দবীডাইল। 
এইরূপে তিনি সমবেত প্রত্যেক লোকেবই শ্ুুবিধার জন্য তাহীদেব দাঁড়াইবাব স্বান পরিফার 
করিম! দিলেন । 

আব একবার কোঁধিসত্ লোকের সুবিধার জন্ত প্রথমে একটী মৃণ্প এবং শেষে উহাঁও 
“ভাঙ্গিয় ফেলিয়া একটা ধন্মশালা দি্মাণ কবাইয়াছিনেন। সেখানে লোকের বসিবার জন্য 
আঁদন এবং পানার্থ জনপূর্ণ ভাগ থাকিত। অতঃপর বোধিসত্বের প্রবত্ধে এ গ্রামবাসী 
মমন্ত পুরুষ তাহাই স্ায় পরোপকাৰ পবায়ণ হইল , তাহীরা পঞ্চশীল সম্পন্ন হইয়। তীঁহার 
সঙ্গে সৎবাধ্য সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহার৷ প্রতাষে শব্যাত্যাগ করিত, বাসী, কুঠাব, 
মুর প্রভৃতি হন্তে লইয়া বাহির হইত, রান্তায় ঘে সকল ইট পাটুকেল দেখিতে . পাইত 
সেগুলি দূরে সবাই! ফেলিত, বান্তার ধাবে ফোন গাছে গাড়ীব চাকা আটকাইয়! যাইতেছে 
দেখিলে তাহা কাট! দিত, অসমান দ্বান বসান করিত, সেতু প্রস্তত করিত; পুফ্রিণী 

খনন কবিত, ধর্মশাল! নিন্সাণ করিত, দানাদি পুণ্যকম্ম করিত, এবং বোধিমন্তের উপদেশানু- 
সারে শীলব্রত পালন করিতি। 

একদিন গ্রামের মণ্ডল চিন্ত। করিতে লাগিল, "্ঘখন এই সফল লোকে যদ থাইস্সা 
মারামারি কাটাকাটি করিত, তখন মদের শুন্কে এবং লোকের যে অর্থনণ্ড হইত তদ্বার 
অ।মার বেশ আয় হইত । কিন্তু এখন এই মঘ পাঁণবৃক ইহাদিগকে শীলব্ত শিক্ষা! দিতে 
প্রতিভ্রাবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নবহত্য। প্রভৃতি অপরাঁধ উঠিয়া গিয়াছে 1” এই ভাবিতে 
ভাঁবিতে সে অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হইয়া ঝলিল, “আচ্ছা, আঁষি ইহাদিগকে শীলব্রত দেখাইতেছি 

অনন্তর এ মগুল রাজার নিকট গিয়া বলিল, “মহারাজ, গ্রামে একদল ডাকাত 
জুটিয়াছে , তাহারা লুঠপাট ও অন্যান্য উপদ্রব করিয়া বেডাইতেছে।” রাজা বলিলেন, 
“তাহাদিগকে ধরিঙ্কা আন” তখন মে বোধিসত্ব ও তীঁহাঁর অন্থচরদিগকে বন্দী করিয়া 
বাঁজার নিকট উপনীত হইল। বাজ! কিছুমাত্র অনুসন্ধান না| করিস! আঁদেশ দিলেন, 
“ইহাঁদিগকে হন্তিপদ্রতলে নন্দিত কৰ।” . 

বাঁজভূত্যের৷ বন্দী দিগকে প্রাসাদের পুৰবোবন্তী প্রাণে লইয়া! গেল এবং সেখানে তাহাদের 
হাত প৷ বাঁৰিয়। ভূমিতে ফেলিয়া বাখিল। অনন্তর তাহারা হাঁতী আনিতে পাঠাইল। 
বোধিনত্ব তাহার সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতৃগণ, শীলব্রতের কথ ভুলিও না» 
পিনকারক)* রাজ? ও হত্ভী সকলেই আ!নাদের দিকট আজব আ্রীতির গাও এই কথা 
মনে রাখিও ।” 

এ দিকে তাহাদিগকে দর্দিত কবিবাঁব জন্ত হস্তী আনীত হইল, কিন্তু মাছত পুনঃপুনঃ চেষ্টা 
করিয়াও উহাকে বন্দীদিগের নিকটে লইতে পাঁরিল না, হন্তী বন্দীদিগকে দেখিবামাত্রই বিকট 

বব করিতে করিতে পলায়ন করিল। তাহার পর একটা একটা করিদ্বা আরও হাঁতী আন! 
হইপ, কিন্তু তাহারাও পলাইম্থা! গেল। বাজ! তাঁবিলেন, খন্দীদিগেন্ধ নিকট হন্গঘত এনন কোন 

ওঁষধ আছে, যাহার গঞ্জে হাতীখগুল! উহাদের কাছে যাইতে পরিতেছে না । কিন্ত অনুসন্ধান 
কৰিয্। কাহারও নিকট কোন ওধধ পাওয়া গেল লা। তখন রাজার মনে হইল, সম্ভবতঃ 
ইহাতা কোন নত্ব জানে , তিনি ভূত্যদিগকে বলিলেন, নিজ্ঞানা কর ত, ইহার! কোন মস্ত্র জানে 
কিনা। তত্যের! লিজ্ঞাসা করিলে বোঁধদত্ব বলিলেন,_“হ, আমরা মন্ত্র জানি বটে ।” 
ভত্যেরা রাজাকে এই কথ। জাল।ইলে তিনি বন্দীদিগকে নিকটে 'আনাইয়া বলিলেন, “কি সন্ত 

আন বল।” 

নি উর ০ ১ টি টিটি নিত 

* হবে ধহ্যাপরাহণ হইয়) কাহারও নিম্প। করে বা কাহারও লে আভিযোগ কছে। 



৬৮ প্রথম নিপাঠ 
অনা াপপপন্পপাপনপ পপপপ্পপপিশপ্পন্পাপা্পাপাপপপপপাাপপপন্পপিসপা পাশপাশি ্ল্্্লপপ্প্পা্পপলসপনপল্পপপ 

বোধিনত্ব বলিলেন, মহারাজ, আম্রা প্রাণিহত্যা। করি না) কেহ কোন দ্রব্য না দিলে তাহা 
গ্রহণ কবি না, কুপথে চলি না, মিথ্যা কথ! বলি লা, সুরা পান করি না) আমর! সর্বভূতে দয়! 
ও মৈত্রী প্রার্শন করি, অসমান পথ সমান করিয়া দিই, পু্রিণী খনন করি, এবং ধর্মশালা 

নিশ্শীণ কবি। ইহাই আমাদের মন্ত্র, ইহাই আনাদের কবচ, ইহাই আমাদের বল। 
এই থা শুনিয়া রাজা অতিমাত্র গ্রসন্ন হইলেন । তিনি এ পিশুনকারকের সমস্ত সম্পত্তি 

বোধিলত্ব ও তীাহাব অনুচরদিগকে দান করিলেন এবং উহাকে তাহাদের দাঁসত্বে নিয়োজিত 
করিলেন। তাহাদিগকে মপ্দিত কবিবার জন্য গ্রথন যে হত্তী আনীত হইয়াছিল এবং তাহারা 

যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহাও রাজার আদেশে তাহাদিগেকে প্রদত্ত হইল। 
তদ্দুবধি এই সকল ব্যক্তি ইচ্ছামত পুণ্যকর্ম্ম করিতে লাগিলেন । তাহার! হ্ত্রধর * ডাকাইয়। 

চৌমাথার নিকট একটা বৃহৎ ধন্মশীল! নির্দদাণ করাইবার ব্যবস্থা করিলেন , কিন্তু স্ত্রীজতির 
প্রতি বিরাগবশতঃ তাহার! এই সকল পুণ্যাসুষ্ঠানে গ্রামবাসিনী রমণীদিগকে সঙ্গিনী করিলেন না। 

বোঁধিসব্বের গৃহে চারিজন ব্মণী ছিলেন £-_ একজনের নাম সুধন্মা, একজনের নাম চিত্রা, 
একজনেব নাম নন্দা এবং একজনের নাম সুজাতা । একদিন নুধন্থা হত্রধরকে নিভৃতে পাইস্সা 
তাহাকে মিঠাই খাইবার জন্য কিছু পর্নস৷ দিক্সা বলিলেন, “ভাই, যাহাতে আমি এই ধর্মশালা 
নিন্মীণ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যভাগিনী হইতে পারি, তোমাকে এমন কোন উপাকন 
কৰিতে হইবে |” 

সৃত্রধৰ বলিল, “এর জন্য ভাবনা কি 1” সে গর ধর্ম্শীলার অন্য কোঁন কাঁজ করিবার পুর্বে 
একথানা কাঠ কাটিয়া, শুকাইয়া, টাচিয়া ছুলিয়া ও ছেঁদা করিয়া একটা সুন্বর চূড়া গ্রস্তত করিণ 
এব্ং বস্ত্রে আবৃত করিক্কা! উহ] সুধর্্মীর গৃহে রাখিক! দিল ! 'অনস্তর যখন ধর্মশালাব অন্ঠান্ত কাঁজ 
শেষ হইল এবং চড়া বসাইবার সময় আসিল, তখন সে বলিল-_-“তাইত, এখনও যে একটা! কাজ 
বাকী আছে” গ্রামবাসীর! জিজ্ঞাস! করিলেন, “কফি কাজ ?” “আর কি কাজ? চড়াই যে 
হয় নাই) চুড়া। বিনা কি ধর্্মশাল| হয়?” "একটা চূড়া গড় না কেন? “চূড়া ত কাচা 
কাঠে হইবে না। আগেই কাঠ কাটিয়া চাচি ছুলিয়! ঠিক ঠাক কর! উচিত ছিল।” "এখন 
তবে কি করিতে চাও ?% প্খু'জিয়া দেখিতে হইবে, কাহারও বাড়ীতে তৈযারী চূড়া কিনিতে 
পাওয়া যায় কি না1% ॥ 

“তখন সকলেই খুঁজিতে আবস্ত করিলেন এবং সুধন্মীর ঘরে সেই চূড়া দেখিতে পাইলেন। 
সুধন্ম। কিন্ত কোন মূল্যেই উহু! বিক্রয্ধ করিতে চাহিলেন না, তিনি বলিলেন যদি তোমরা 
আমাকে পুন্যের ভাগিনী কর তবে খিনামুষ্যেই তোঁমাদিগকে এই চূড়া দিব” তাহার! 
বলিলেন, “সেও কি কখন হয় | আমরা স্রীলোককে পুণ্যের ভাগ দিই না?” ইহ! শুনিয়া 
সুত্ধর বলিল, “আপনার! এ কি আজ্ঞা করিতেছেন ? ব্রহ্গাণ্ডে কেবল ব্রঙ্মলোক বিনা আর 
কোথাও কি শ্রীজাতি-রহিত স্থানে আছে? আন্থন, আমরা এই চূড়া লইয়াউ কাজ শেষ 
করি।” তখন গ্রামবাসীরা অগত্যা এই চূড়া গ্রহণ করিয়া ধর্মশালার নির্মাণ শেষ করিলেন। 
তাঁহারা উহার ভিতর ফলকাঁসন + এবং জলপুর্ণ ভাও প্লাখিয়। দিলেন এবং যাহাতে সর্কাদাই 
অতিথির! অন্ন পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ধন্মশালার চতুদ্দিকে একটা প্রাচীর 
নির্িত হইল) উহার এক পার্থ একটা দ্বার রহিল; গ্রাীরের ভিতরে সমস্ত ভূমি বালুকাঁকীর্ণ 
করা হইল; বাহিরে একসারি তালবুক্ষ রোপিত হইল। চিত্রা! সেখানে একটা উদ্যান-রচন।! 
করাইক্স, দিলেন, তাহাতে যাবতীক্স পুষ্প ও ফলের বৃক্ষ রোপিত হইল । নন্দাও একটা 
পুক্ষব্রিণী খনন করাইলেন ১ উহা! পঞ্চবর্ণের পদ্মে পরিশোভিত হইয়া! অপুর্ব শ্রীধারণ করিল। 
কেব্ল সুজাতা কিছু করিলেন ন। 

* মুলে *বদ্ধক' শব্দ আছে। “ইষ্টক-বর্ধক” বলিলে প্াজমিস্তী বুঝায় । 
1 ফলকামন-_বেঞ্চ। 

রঙ 



৩১--কুলায়ক-জাতক । ৬৯ 

অতঃপর বোধিস সপ্তবিধ ব্রত পাঁলন করিতে লাগিলেন! তিনি মাতা পিতার সেবা 
করিতেন, কুলজোঠ্দিগের সন্মনি করিতেন, সত্যকথ! কহিতেন, কদাঁচ কুবাক্য প্রয়োগ 
করিতেন না, পূর পরীবাদ্র করিতেন না ও সাতসর্ধ্য দেখাইতেন ন! ) 

জনক জলনী সদ| সেবে কারমনে, 
ভক্তি শ্রদ্ধা করে যত কুলজোষ্ঠ জনে, 

ষত্যভাষী মিগভাধী, জিতক্রোঁব আর, 
পর পরীবাদে রত রসনা! না যার -- 

এ হেন শিম্মলচেতা সাধু সদাঁশর 
ত্রিদশনন্দন, ইহা জানিবে নিশ্চয় । 

এইরূপে দৃকলের প্রশংনাভাজন হইয়া বোবিসত্ব বথাকালে দেহত্যাগ পূর্বক ত্রিদ্শালয়ে 
জন্মগ্রহণ কৰিয়। ইন্দরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তীহার অনুচরগণও ইহলোক ত্যাগ করিয়া দেবজন্ম 
লাভ করিলেন। 

তথন ত্রিদশালয়ে অনুরেক্রী বাম করিত। একদিন দেবরাজ ভাবিলেন, যে রা 

অনন্যশাসন নহে তাহা বিফল। অনন্তর তিনি অন্থরদিগকে দেবস্ুরা পান করাইলেন 
এবং যখন তাহারা প্রনত্ত হইল তখন এক এক জনের পা ধরিরা স্থমেরুপর্বতের পাঁদদেশে 
লিক্ষেপ করিলেন! তাহার। অন্তর লোকে গিরা1 পড়িল। উহু! সুদেরুর নিন্লতম অ*শে 
অবস্থিত এবং আদ্মতনে ত্রি্ছশালযেব তুল্য । দেবলোকে যেমন পারিজাত বৃ, * অনুর 
লোকে সেইবনপ কর স্থায়ী চিত্রপাটলি বৃক্ষ আছে! অন্ুরেরা চিত্রপাটলির পুষ্প দেখিয়া 
বুঝিল তাহারা দেবলোকে নাই, কারণ দেবলোঁকে পারিজাত প্রস্ফুটিত হয়। তখন তাহারা 
চীৎকার করিয়া উঠিল, “বৃদ্ধ ইন্দ্র আমাদিগকে মাতাল করিয়া রসাতলে ফেলিয়া! দিয়াছে, 
আরি নিজে দেবলোঁক অধিকার করিক্লাছে। চল, আমরা তাহার সন্বে ঘুদ্ধ করিয়া আবার 
দেবনগর্ত অধিকার করিয়। লই” অনন্তর পিপীলিক! যেমন স্তত্তে আরোহণ করে, অন্ুরগণ 
সেইন্গপ স্ুমেরুপব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল । 

অস্থুরেরা দেবনগর আঁক্রমণ করিতে আদিতেছে শুনিয়া! ইন্দ্র রসাতলেই গিয়া! তাহাদের 
সহিত যুদ্ধ করিলেন , কিন্তু পরালিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন! তীহাঁর সার্দশতযোজন দীর্ঘ 
বৈজয়স্তরথ দক্ষিণ সমুদ্রের তরঙ্গসসূহ্রে নস্তকোপরি প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল। এইরূপে 
সমুদ্র পৃষ্ঠের উপর চলিতে চলিতে শেষে দেবতাপ্সা শান্মলিবন দেখিতে পাইলেন। শালুলি 
তরুগুলি রথবেগে উশ্ুলিত হইর সমুদ্রগর্ভে পডিতে লাগিল, স্ুপর্ণশাবকেরা৷ সমুদ্রে পড়িয়া 
মহ! কোলাহল আন্ত করিল! ভাঁহ! শুলিয়! ইন্দ্র জিজ্ঞাদিলেন “সথে মাঁভলে। ও কিসের 

শন্দ। উহা যে অতিককুণ বোঁধ হইতেছে 1৮ নাঁতিলি কহিলেন, “দেবরাজ, আপনার রখবেগে 
শানুলি বৃক্ষগুলি উন্মুলিত হইতেছে » নেই জন্য সুপর্ণ পোতকের! প্রাগভয়ে আর্তনাদ 
করিতেছে ।” ইহ! উদিয়া মহাসব ইন্দ্র বলিলেন, প্মাতলে, এ্ব্যযপ্রার্থির জন্য এই সকল 

প্রান্মিকে কষ্ট দেওয়৷ কর্তব্য নহে , আমাকে যেন খশ্বর্ধযের লোভে জীবহিংসা করিতে না হয়। 
ইহাদের জন্য অসুরহন্তে আনার জীবননাঁশ হয়, দেও ভাল। তুমি রথ ফিরাও।”” হুহ। 

বলিয়! দেবরাজ নিদ্রলিখিত গাঁথী পাঁঠ করিলেন ৮ 
বাহাতে শাঙ্ছলি বাদী সুপ পোঁতকগুলি 

না পলায় রধবেগে কর্ তাহা হে দাঁতলি! 
অন্থরের হাতে যদি যাগ আন এ জীবশ, 

তবু যেন নাহি করি ইহাদের উৎপীড়ন 

শা 

কী 

নু শ্পাসিচ্ছত্রক* শব আছে॥ ০8119০£ সাহেব ইহার “প্রবাল বৃক্ষ” এই নামাগ্রর দিকলাছেন। 

[কত্ব পারিছাত" নামই বোধ হুর জমীচীন। 
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সাঁবথি ঘাতলি তখন রথ ফিরাইর়া৷ অন্যপথে দেখনগরাভিদুখে চলিলেন। অনুবের! 
রথ ফিরিতে দেখিয়) মনে কবিল, অন্যান্য ব্রহ্ধাণড হইতে আরও ইন্র আসিয়া ত্রিদশ পতির 
বলবৃদ্ধি করিয়াছেন , সেইলন্যই তিনি ব্থ ফিরাইয়াছেন।” ইহা! ভাবিয়া তাহারা প্রাণভরে 
পলায়ন করিয়! অন্ুরলোকে আশ্রয় লইল। ইন্ত্রও দেবনগরে প্রবেশ করিলেন » সেখানে 
দেবলোকের ও ব্রহ্লোকের অধিবাদিগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। 
সেই সময়ে পৃথিবী ভেদ করিয় সহত্রযোজন উচ্চ এক প্রাদাদ উথিত হইল। বিল্রয় ময়ে 

আবিরভতি হইল বলিয়া ইহার নান হইল বৈজয়ন্ত*। অনন্তর ইন্দ্র অলুরদিগের আক্রমণ 
নিবোধার্থ সুনেক্ষর পঞ্চস্থানে বল বিন্যান করিলেন। তৎ্সম্বকে এইরূপ কথিত আছে £-- 

এক দিকে দেবপুরী বিপরীত দিকে 

বিরাঁজে অহ্ুরপুরী- অজেয় দগর 
হুটা। রোধিবার তবে দ্বন্দ ইহাদের 
সধ্যভাগে সন্গিবি্ পঞ্চ মহাখল *-- 

সববনি্গে নাগগপ তদৃর্দে হপর্শ 
তত,পর কুশ্াও* ভীষণ দরশন 

চতুর্থ অলিন্দে থাকে যক্ষ অগণ্ন 
নবেবাঁপরি অধিষ্ঠিত চভুমহারাঙ্ছ 1 
পঞ্চম অলিন্দ রক্ষা করেন যাহার| | 

ইন্দ্র যখন এইবূপে দিব্য সম্পত্তি ভোগ কবিতে লাগিলেন, তখন সুধন্মা। মানবী দেহত্যাগ 
কবিষ্বা! তাহারই পাদচাবিক1 হইয়। পুনর্জন্ম লাভ কবিলেন। তিনি ধম্মশালার চুডা দান 
করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাব বলে তদদীয় বাসার্থ পঞ্চশত যোজন উচ্চ সুধা 
নামক দিব্যমণিসস্জ এক অপুব্ৰ সভাগৃহ সমুখিও হইল । ৫ম্খানে কাঞ্নপব্যক্কে দিব্যশ্েতচ্ছজ 
তলে উপবেশন কবিয়া ইন্দ দেবলোকের ও নবলোকের শানন করিতে লাগিলেন। 

কালক্রমে চিত্রা ইহলোঁক ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রে পাঁদচাবিকাঁরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন! 
তিনি উদ্যান উত্মর্গ করিগ্াছিলেন বলির তাহার বাসার্থ চিত্রলতাবন নামে এক পরম 
রূণীয় উদ্যানের উৎপত্তি হইল। সব্বশেষে নন্দাও মৃত্যুর পব ইন্দ্রের পাদচাবিকা হইলেন এব" 
পুফরিণী দানরূপ পুণ্যফলে ত্রিদশালয়ে নন্দ1 নামক এক মনোহর সরোবর লাভ করিলেন | 

স্থজীতা কোনরূপ কুশল কম্মের অনুষ্টান করেন নাই, এই নিমিত্ত মৃত্যুর পর তিনি 
বকরূপে জন্মগ্রহণ পৃব্বক কোন বনকন্দরে বাদ করিতে লাগিলেন। একদিন ইন্দ্র চিন্তা 
করিলেন “সুজাতা কোথায় কি ভাবে জন্মলাভ করিল জানি না, একবার তাহার 

অনুমন্ধান করিতে হইবে । অনন্তর বকর্পিণী জুজাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি তীহাকে 
লইয়া দেবলোৌকে গেলেন এব” দেবপুরীর রমণী শোভী, স্ৃধন্মী সভা, চিত্রলতাঝন, 
নন্দা সবোবর প্রতি দেখাইক্া বলিলেন, “দেখ, স্থধগ্মা চিত্রা ও নন্দা কুশলকম্ম সম্পাদন 
হেতু এখন আমার পাদচারিক1 হইয়াছে আর কুশল কম্ম কব নাই বলিয়া তুমি তি্ধ্যগ ধোনি 

লাত করিয়াছ। এখন হইতে ভূলোকে গিয়া ঈলব্রণড পালন কব» অনন্তর তিনি সুজাতাকে 
সেই অরণ্যে বাখিক্সা গেলেন। 

সুজাত! তদবধি শীলব্রত পালন করিতে লাগিলেন । কিরতকাল পবে তীহাকে পরীক্ষা 

করিবার জন্য ইন্্র একদিন মত্ন্যরূপ ধারণ কবিষ্কা তাহার সম্মুখে পড়িয়া রহিলেন। ম্তস্তটীকে 
ঘৃত বিবেচনা করিয়া সুজাতা চণুদ্বার! উহা'র নন্তক ধরিল, কিন্তু সেই সময়ে উহা পুচ্ছ সঞ্চারণ 

ক কুল্মাণ্ড বা! বুস্তাঁশ__দেবযোনি বিশেষ । 
1 চতুমহারা--ই'হার! পুরাণবর্ণিত দিক্পাঁলদিগের স্থাপীয়! ইহাদের নাম ধৃতরাষট বিরুধ, বিরূপ!ক্ষ 

লব্ং বৈএউবৰ্ণ। 

3. 
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করিল। তখন সুজাতি| উহাকে জীবিত জানিয় ছাডিন দিল, ইন্দরও "সাধু স্জাতে ! তুমি 
শীলব্রত পালন করিতে পাবিবে” বলিয়৷ অন্তহিত হইলেন | 

বক জন্মের পর সুজাত! বাঁরাণদীনগরে এক কুস্তকাঁবগুহে জন্মীস্তব লাভ করিলেন । 

এই সময়ে ইন্ত্র আর একবার তাহার কথা মনে করিলেন এবং তিনি বাধাণনীতে দেই 
কুস্তকাক্স গৃহে আছেন জানিতে পাবিয়! এক গাভী সোথার শশা লই বুদ্ধ শকটচালকের বেশ 
ধারণপুর্ধক “শশা কিনিবে, শশা কিনিবে” বলির চীৎকাব করিতে কবিতে এ পলীতে উপস্থিত 

হইলেন! লোকে কিনিতে চাহিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, “এ শশ| যাঁকে ভাকে দ্রিই নাও 
যে শীলব্রত পালন করে বেই ইহা! পার । তোঁমবা শীলব্রত পালন কব কি £” তাহার! বূলিল, 
“আমরা তোমার শীলব্রত ট্রত বুঝি না, পয়সা দিব, শশা! কিনিব, এই জানি।৮ “আমি 
পয়সা লইয়া শশা বেচি না, যে শীলব্রত পালন করে তাহাকে অমনিই দিই], এই কথ 
শুনিয়। “কোথাকার বিট্কিলে বুডো” বলিয়! গালি দিতে দিতে তাহারা যে যাহার কাঁজে চলি! 
গেল। এই কথ! সুজাতার কর্ণগোঁচর হইলে তিনি মনে কবিলেন, “হয়ত শশাগুলি আমার 
জন্যই আসিয়। থাকিবে ৮ তখন তিনি শকটচালকের নিকট গ্িয়! কয়েকটা শশ। চাহিলেন | 
ইন্ু জিজ্ঞাসা কবিলেন, “্ভর্দরে, তুমি শীলব্রত পালন কব কি !” সুজাত! বূলিলেন, ”হা, করি” 
“তবে এই শশাগ্তলি তোমারই জন্ত আনিগাছি/ ব্লিয়া! ইন্দ্র গাভীসুদ্ধ সমন্ত শখ তাহার 
দরজায় বাখিয়া প্রস্থান করিলেন । 

এই বিপুলদম্পর্তি নাত করি কজাতা দীঘকাল শীলব্রত পালন করিলেন, এবং দেহাস্তে 
অস্থুরবাঁজ বিপ্রচিত্তেব ক্ন্যকিপে জন্মলাত্ত কবিলেন। পূর্বাজন্মের নুক্কৃতিব বলে এবার তিনি 
অনুপ বূপলাবণ্যবতী হুইলেন। তিনি যখন বয়ঃগ্রাপ্ত হইলেন তখন অন্গুরবাঁজ স্ব্ংবরের 
আফোজন করি অন্থরেদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ইন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন 

সুজাতা অনুররূজের কন্ত। হইয়াছেন। তিনি অসুর বেশ ধাবণ কবিয়! শ্ব্তংবর সভায় উপনীত 
হইলেন, ভাবিলেন, "সুজাতা যদি মনৌমত পতিববণ করে, তাহা হইলে আমারই গলে 
ববস্ল্য অর্পণ করিবে |, 

যথাসময়ে সলিষ্কৃতা সুজাত স্ভামণ্ডপে আনীত হইলেন» গুরুজনের! বলিলেন, “বসে 
তুমি ইচ্ছামত পতিবরণ বর ৮ তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ইন্ত্রকে দেখিতে পাইলেন এবং 
ভাবাস্তর জাত স্নেহবশতঃ “ইনিই আমার পতি হউন্” বলিয় তাহাকে বরণ কবিলেন) তখন 
ইন্দ্র তাঁহাকে লইয়া দেবলোকে চলিয়। গেলেন এবং সেখানে ত্রীহাঁকে সার্ধদ্বিকোটি নর্তকীর 
অধীনেত্রীপদে নিক্মোজিত করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র আধুক্কাল পুর্ণ হইলে তিলি কম্মানুরূপ 
ফলভোগার্থ জন্মান্তব লাভ করিলেন ) 

[কথা শেষ হইলে শত সেই ভিন্মুকে ভতপনা! করিয়া বলিলেন, “দিলে, দেবতার! আপনাদের জীবন 
সহ্কটাপর করিয়াও খ্রাবিহতা। হইতে বিরত হইয়ঃছিলেন, আর তুমি গরম পবিত্র বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়া 
অপরিক্ষত আিনক্ুল গাপীয় উদরস্থ করিলে । 

সমবধান-_.-তখন আনন্দ ছিল সারি মাতলি এবং আমি ছিলাঁন ইন্দ্র (1 

৩ লুত্ত্য জাতিম্মত | 

[ এই কথার প্ত্যুৎপল্স বন্ত সম্বন্ধে দেবধশ্মসাতক (৬) দরষ্টবা। শ্যাস্তা জনৈক বহৃভাপ্তিক তিশ্ষুকে মিড্াস! 
করিলেন, "তুমি এত গৃহদানগ্রী বৰ কেনঃ এই কথাতেই দে তুদ্ধ হইয়। নিজের পরিচ্ছদ ছিত্র করিয় 
ফেলিল এবং শান্তার ল্মুখেই সম্পুর্ণ বিবন্্ হ্হ্গ্ঠা বলিল, *এখন হইতে এই বেশে সহিব।” তদ্দ-্লে সকলে 

ধিবৃ, ধিক করিয়। ভঠিল। সে লোকটা বুদ্ধশাসন পরিত্যাগ পৃববক পলায়ন কহিল। অনন্তর তিক্ষুগণ ধশ্শালায় 
সমবেত হ্হস্গা উহার নিপজ্জ ও] সুশ্খক্ষে আলোচনা আর্ত কর্দিলেন + তাহা। শুদ্দি্। শান্ত| বলছেন, "এই ব্াঞ্ছি 
নিরম্ছতহেতু আল যেদন তির হাহাইল, সেইরূপ পুষ্র জন্মেও একবার হরর হারাহাছিল। অতপর হিনি 

দেই অতীত কথ। বলিতে লাসিলেন।] রি 
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পৃথিবীর প্রথম কল্পে*ৃতুষ্পদগণ দিংহকে, নৎভ্তগণ আনন্দনানক মহাৎম্রকে এবং 
পক্ষিগণ নুবর্ণহংসকে শ্ব গ্ব রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল ॥ নুবের্ণহংমের এক পর্ননসুারী 
যুবতী কন্তা.ছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন তোমার যাহা ইচ্ছ! প্রার্থনা কর , আনি তাহ! 
পুরণ করিব কন্যা ঝলিল, “আমাকে মনোঁদত পতি বরণ করিয়া লইবার অনুমতি দিন।” 
তদনুসারে হংসরাজ হংস নধূরাদি যাবতীয় পন্দী নিমন্ত্রণ করি! হিমালয়ে আনয়ন করিলেন » 
তাহার। সমবেত হইয়া এক বিশাল পাঁধাঁণতলে উপবেশন করিল। তখন হংসরাজ কন্তাকে 
ডাকাইয়! বলিলেন, “বৎসে, তুমি হৃহাদের মধ্য হইতে যথারুচি গতি গ্রহণ কর।” 

ংসরাঁজকন্যা চতুর্দিকে অবলোকন করিতে লাগিল এবং রত্বোজ্জলগ্রীব বিচিত্রপুচ্ছ , 
মযুরকে দেখিতে পাইয়া “ইনিই আমার পতি হউন” এই কথা বলিল। অপর পক্ষীরা এই 
শুভ সমাচার দিবার নিমিত্ত মূরের নিকট গিয়া বলিল, "ভাই, ঝাজছুহিতাঁ এত পক্ষী মধ্যে 
তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন 1 এই কথ) শুনিয়া মযূর 'আহলাঁদে অধীর হইয়া ঝলিল, 
তবু ত তোনবা এখনও আমার বলের পরিচয় পাও নাই” , এবং তৎ্দ্ণাৎ লজ্জার মাথা থাইয়া 
সর্ধমক্ষে পক্ষবিস্তার পূর্বক নৃত্য আরম্ভ কৰিল। তাহাতে তাহার নগ্মশরীর দেখ। যাইতে 
লাখিল। 

ইহা! দেখিয়া হংসরাঁজ অতিমাত্র লজ্জিত হইস্ক। ভাঁবিলেন, “কি আপদ ! ইহার দেখিতেছি 
ভিতরে বাহিরে এক, ইহাব ন|/ আছে লঙ্জাভয়, না৷ আছে শি্টাচার। এরূপ নির্লজ্জ ও 
অশিষ্ট পাত্রে আমি কখনই কন্য! সম্প্রদান করিব ন11, অনন্তর তিনি বিহগগনমভায় এই গাঁথা 
পাঠ করিলেন £__ 

সুমধুর কেকারব, পৃষ্ঠ দেশ মন্পোহছর, - 
গ্রীবাঁর বৈদ্য্যচ্ছট। নয়নের তৃপ্তিকর, 
ব্যামপরিনিত পক্ষ শোতে তব অনুপম, 
একমীত্র বৃত্যাদোষে পাইলে ন! কন্তা! মস। 

ইহা বলিয়। হংসরাজ সেই শ্বয়ংবরপভাতেই নিজের ভাগিনেয়কে কন্তাদান কবিলেন ; মযুর 
নিরাশ হইয়। লজ্জা বনতমুখে পলাপ্বন করিল , হংসরাজও স্বকীয় বাসস্থানে চলিয়া! গেলেন । 

[ বদবধান--তখন এই বহুতাভিক ছিল সেই নিগজ্ঞ ময়ূর এবং আমি ছিলাম হুব্র্ণৃহংসরাজ।] 

২০৩ শ্মোদমাানন জাতি । 

[চুম্বটক অর্থীৎ মুটেরা ষে বিড়া ব্যবহার করে তাহা, লইঞ্সা কপিলবস্ততে একবার বিবাদ হইয়/ছিল। 
ইহার সবিক্তর বিবরণ কুণাল জাতিকে (৫০৬) দ্রপ্নব্য। শীল্তা তথন নগরোপকষ্ঠে স্গ্রোধারামে অবস্থিতি 
কর্িতেছিলেন। তিনি জ্ঞীতিদিগকে সম্বোধন করিয়! খলিলেন পম্হীরাঁজগ্থ, জ্ঞাতিবিরোধ নিতান্ত গর্থিত। 
পুর্বে হতর আণীরাও যতদিন মিয়া দিশিয়! ছিল ততদিন তাহারা শক্কে পরাজিত করিতে পারিয়াছিল, 

কিন্ত যখন তাঁহীর! পরম্পর বিবাদ আর্ত করিল তখনই তাহাদের সব্বনাশ ঘটিল। অনন্তর জ্বীতিগণের 
অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরগ্ত করিলেন 1] 

বারাণসীরাঁজ ব্র্দদত্তের সমন্ন বোধিনব্ধ বর্তকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিলি বনু সহস্র 

বর্তকপরিবৃত হইয্া বনে বাস করিতেন। একদ! এক শাকুনিক দেই বনে উপস্থিত হইল , 
বর্তক ধরাই তাঁহার ব্যবসায় ছিল। সে বর্তকদ্দিগের স্বরের অনুকরণ করিয়া! ভাকিত এবং 
যখন দেখিত এ ডাক শুনিস্া অনেক বর্তক একস্থানে সমবেত হইয়াছে, তখন জাল ফেলিরা! 
তাহাদিগকে আবদ্ধ করিত । তাহার পর সে জালেব চারিদিকে ঘ1 দিতে দিতে সবগুলিকে 

টি জড় করিত এবং ঝুড়িতে পুরিয়। বেচিতে লইয়! যাইত। এই বূপে তাহার জীবিক। 
বীহ হইত। ই 

ঞ্ 



চর 

রি 
টি 

আমাদিগকে ধরিতে পারিবে না এখন হইতে তোমাদের রি জলি, বা মাত্র ঠতেনিক্ 
প্রত্যেকে জালের ছিদ্র দিয়! সুখ বাহিব কবিবে এবং সকলে নিলিয়। জান শইউডিয। গিয়া 
ইচ্ছানত দ্বানে কণ্টকগুন্সে্ উপর অবতরণ করিবে ।” এই প্রস্তাব উত্তন ব্লিয়া সকলেই 
তদনুসারে কার্জ করিতে সম্মত হইল। |] 

পরদিন শাকুনিক জাল ফেলিল, কিন্তু বর্তকেরা বোঁধিসবের উপদেশাহুসারে ছাল 
লইস্জ! উদ়্িযঁ গেল এবং উহা এক কণ্টকগুন্মে আবদ্ধ কত্রিক্সা নিজেঝা নিঙ্নদেশ হইতে 
পনাইয় গেল! এ গুল্ম হইতে জাল উদ্ধাব করিতে শাকুনিকের সমস্ত দিন কাটিয়! গেল। 
সে সন্ধ্যার সদয় রিদ্হত্তে গৃহে ফিরিল! ইহার পর প্রতিদিনই বর্তকেরা এইরূপ করিতে 
লাগিল , শাকুলিকও কুর্য্যাস্ত পর্যন্ত জাল-মোচন ব্যাপারে নিরত থাকিল্পা সায়ংকালে রিত্তু- 

হস্তে গৃহে ফিরিতে লাগিল ॥ ইহাতে শাকুনিকের ভাষয। কুপিত হইয়া বলিল, “তুমি রোজই 
খালি হাতে ফের, অন্য কোথাও বুঝি তোঁনাব পোষ্য কোঁন লোক আছে?” শকুনিক 
বলিল, “ভদ্র, আমার অন্য কোথাও গোষা নাই , ব্যাপারটা কি গুন। বর্তকের! এখন 
এক সঙ্গে মিলিয়। মিশিয়। চলিতেছে » আমি যেমন উহাদের উপব জাল ফেলি, অমনি উহার! 
তাঁহ! লইন্না কণ্টকগুন্মের উপর উত্ভির। পডে ও পেখানে জাল আটকাইন়! নিজেরা পলাইয়া 
যায়) তবে ভবদার মধ্যে এই যে চিরদিন কিছু উহাদের মধ্যে এমন একতা থাকিবে 
না, উহার! যখনই কলহ আঁবস্ত করিবে তথনই সবগুলাকে ধরিয়া আনিয়া আবার তোমার 
মুখে হানি দোথতে পাইব।+ ইহ! বনিক সে নির্ললিখিত গাঁথা খলিল £-- 

থাকিয়! মম্্রীত ভাবে বিহ্ঙ্গমগণ, 
জাল তুলি অনায়ামে করয়ে গমন | 

কলহ নিরত কৈন্ব হবে যে সমর, 

তখন আমার বশে আনিবে নিশ্গ্স। 

ইহার পর একদিন বিচরণ স্থানে অবত্ররণ করিবার নমর একটা! বর্তক না দেখিয়া হঠাৎ 

আর একট! বর্তকেব মাথার উপর পড়িল । ইহাতে তুদ্ধ হইয়! শেষোত্ত বর্তক জিজ্ঞাসা করিল, 
পশ্কে আমার মাথাম পা দিল রে?” শ্রথন বর্তক কহিল, “তাই, হঠাঁৎ অন্যার কৰির( 

ফেলিয়াছি , তুমি রাগ কবিও ন1৮ কিন্ত এই উত্তর শুপিয়াও দ্বিতীয় বর্তকের ক্রোধোপশম 
হইল না। কাঁজেই দুইজনে কথা কাটাকাটি করিতে লাখিল এবং ণব্ড বে আম্পর্ধা দেখিতেছি! 
বোধ হয় তুমি একাই লা লইয়! উডিয়া যাও? এই বলিয়! পরম্পরকে বিদ্রপ কবিতেও 

ছাঁড়িল না । তাহা দেখিয়া বোধিসত্ব ভাবিলেন, “যে কলহপ্রির, তাহার সঙ্গে থাকিলে 
ভদ্রস্থতা নাই , দেখিতেছি এখন হইতে আর ইহাব! জাল লইয়া উডিবে না, কাছেই পাকুনিক 

অবকাশ পাইবে, ইহাদেরও সব্ধনাশ হইবে। অতএব এখানে থাকা কর্তব্য নহে” ইহা 
স্থির কৰিয়। তিনি নিল পরিজপবর্সহ অন্যত্র প্রন্থান করিলেন! 

বোঁধিসত্ব যাহা! ভাবিযাছিলেন, ঠিক তাঁহাই ঘটল , শীকুপিক কম্মেক দিন পরে আবার 
সেখানে উপস্থিত হইল, বর্তকদিগের রবের অন্থকব্ণ কবিয়! তাহাদিগকে প্রথনে একস্থানে 
সনব্তে করিল এব" পৰে তাহাধের উপব জাঁল ফেলিরা দিল! তখন একটা ধর্তক আর 

একটাকে খলিল, পগুলি নাকি জাল তুলিতে তুলিতে তোমার নাখার-লোম উঠিয়া গিক্কাছে » 
এখন একবাব ক্ষণতার পরিচগ্ক দাও না?” দ্বিতীয় বর্তক উত্তর দিল, “সামি ত শুনিতে পাই 
জাল লইয়! যাইতে যাইতে তোমার পক্ষ দুইখানি পাঁলকশৃন্ত হইয়াছে, এখন তবে তুনিই লাল 
তুলিয়া লইয়া বাও না” 

এইন্পে যখন বর্তকেবা। পরস্পরকে লাল তুলিবান জন্ত বলিতে লাগিল, তখন শাঁকুনিক 

খ 
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নিজেই উহ! ভুলিতে আরম্ভ করিল এব* আবদ্ধ বর্তকদিগকে একত্র করিয়া ঝুডিতে পুবিয়! 

গৃহে লইয়া গরেল। তাহা দেখিয়া তাঁহার ভার্ধ্যার দুখে আঁবার হাঁসি দেখা দিল। 

[সগবধান-_তখন দেবদত্ত ছিল সেই নির্ব্বোধ ও করহপগায়ণ বর্তক এবং আমি ছিলাম দেই উপায়কুশল 

ও পরিণামদ্রশী ধর্তক |] 
ঘকএই জাতকের সহিত হিতোপদেশ বর্ণি কপোতরাজ চিত্রগ্রীবের কথার সাঘৃষ্ঠ বিবেচা। 

২৩৪-_নতুস্য জাতক । 

[জনৈক তিক্ষু স মার ত্যাগ করিয়াও পত্থীর কথ! ভুলিতে পারেন নাই। শীন্তা যখন জেতবনে ছিলেন 

তখন তিনি এই কথা শুনিতে পাইয়। বলিলেন “দেখ এই নারীর জন্ত তুসি পুবৰ জন্মেও প্রাণ হাঁরাইতেছিলে 

তখন আমি তোমার উদ্ধার করিয়াছিলীম * অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ত করিলেন *--] 

পূর্ববকালে বোঁধিসত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্ম দত্তের পুরোহিত ছিলেন । সেই সমক্ষে এক দিন 

কৈবর্তের। নদীতে জাল ফেলিঞাছিল। তখন এক বৃহৎ নত্গ্ত তাহার পত্বীর সহিত প্রণৃগ্গালাপ 
করিতে করিতে দেই দিকে আদিতেছিল। মতসী অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল, সে জালের গন্ধ 
পাইয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার কামাক ভর্তা জালের ঠিক মাঝখানে গিয়া 
পড়িল। কৈবর্ডেরা টান অনুভব করিয়া! বুঝিল, জালে মাছ পড়িয়াছে। কাঁজেই তাহারা 
জাল তুলিয়া! ম-স্তকে বাহির করিয়। লইল, কিন্তু উহাঞ্চে তখনই না! খারিয়া সৈকত ভূমিতে 
ফেলিয়া রাখিল। তাহার। স্থির করিল, মাছটাকে অঙ্গারে পাক কবিগ্জা ভোদনব্যাপার 
নিব্বাহ করিতে হইবে । অতএব তাহারা কাটিয়া! কুটয়্া শূল ঠিক করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
এদিকে সেই মত্ন্ত পরিদেবন করিতে লাগিল “অগ্নির আলা, শুলবেধের যন্ত্রণা বা' অন্তবিধ 
কষ্টের আশঙ্কাপ্গ আমার তত ছু,থ হইতেছে না, কিন্ত পাছে আমার পত্বী মনে করে আমি অন্ত 
কোন মত্সীর সহিত চলিয়া গিগাছি, এই চিন্তায় বভ ব্যাকুল হইক্সাছি। এইদ্গ পরিদেবন 

করিতে করিতে নিব্বোধ মস্ত নিক্নলিখিত গাথ। বলিল ,»-_- 

শীতে কষ্ট পাই কি বা আগ্লিদগ্ধ হই 
তাহাতে ছু খিও আমি কিছুমাত্র নই | 
ঘি শন 'ভুিচিভন্ছি জেয স্বাদে 
দেও অতি তুচ্ছ বলি ভাবি আমি সনে । 
অপর মৎ্দীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া 
ছাডিয়াছি তাঁরে পাছে ভাবে ইহা! প্রিয়।__ 

এই বড় ছু খ মনে রহিল আমার 
এর কাছে অন্ত সব ছু খ কিব! ছার। 

ঠিক এই সময়ে বৌধিসব ভূতাপরিবৃত হইয়। নদীর উল্লিখিত স্থানে হ্বান করিতে গেলেন। 
তিনি সমন্ত ইতর প্রাণীব ভাষ! জানিতেন। কাজেই মণন্তের পরিদেবন শুনিয়া তিনি প্রত বাপার 
বুঝিতে পাবিলেন এব* ভাঁবিলেন “এই মতন্ত কাঁমেব কালা কান্দিতেছে , বদি বনের এইদ্ধপ 
অপবিত্র ভাব লইয়৷ ইহার প্রাণবিস্বোগ হক্স তাহা হইলে ইহাকে নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে 
হইবে। অতএব আমি ইহার উদ্ধযর করিব? এই সক্কল্প করিক্। তিনি কৈবর্তদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু পকল, তোমরা কি আমাকে বাঞ্জন প্রস্তুত করিবার জন্ত এক 
দিনও একট। মাছ দিবে না ।” তাহার! বলিল, “সে কি মহাশর আপনার যেটা ইচ্ছা লইন্ক! 
যান।” তখন বোধিসতু সেই বৃহৎ যৎস্যট! দেখাইয়া! বলিলেন, “এইট! ছাঁড়া অন্ত কোন 
মাছ চাই না। আমাকে এইটা দাও না কেন £» “এটা আপনারই জালিব্নে ৪ 



৩৫-_বর্কক জাতক । ৫ 

তখন ছই হাতে এ দতদ্য ধান্ণ করিয়া বোধিমন্ব নদীতীরে উপবেশন করিলেন এবং 
বলিলেন, “ভাই মত্দা, আজ আমি যদি তোমার দেখিতে ন! পাইতাম, তাহা হইলে তোমার 
নিশ্চয় মরণ হইত। অতঃপর কামপ্রবৃতি পরিহার কর।* এই উপদেশ দিক! তিনি সৎদাটাকে 
নদীতে ছাভিযা দিলেন এবং নগরে ফিরিয়া গেলেন। 

[সনবশীন-_হে কামনোহিত তি, তখন তৌনার পত্রী ছিলেন নেই নত্নী, তুনি ছিলে নেই সতত এবং 
আদি ছিলান স্কাজপুর্বোহিত।]) 

২৩০- বু ক-জাতিক। 

[ শান্ত। হগ্ধন্নাজ্ো ভিক্ষীচধ্যা কহিবার সময় দাবাগ্রিনিব্বণ উপলক্ষে এই কথ! বলেন। 
নগধরাজ্যে ভিক্ষাচয্য! করিবার নমর এক দিন প্রাতঃকালে শান্তা কৌন গ্রানে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। 

তা হইতে ফিরিবার পর আহীরান্তে তিনি পুনব্দার ভিহ্ষুগণ পরিবৃত হইয়। পথে বহিরত হইলেন । এই সময়ে 
ভয়ঙ্কর দাবাধি উত্থিত হইন। শান্তার অগ্রে ও পশ্চাতে ধহু ভিন্ু ছিলেন | দাবানল চতুদ্দিকে ভীষণ ধুযনবাল| 
বিস্তার করিয্া। অশ্রপর হইতেছে দোখয়াঁ কতিপয় পৃথগ্জন ভিক্ষু প্রাণছয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল এব" 
বলিতে লাগিল, *এম আসর প্রতাখ্রি দবার। কতক স্থান দ্ধ করিয। হাধি, তাহ! হইলে দাঁধ1দল দেখালে ব্যপ্ত 

হইতে পারিবে ন1।” অনন্তর এই উদ্দেগ্যে এাহার! অবরণি ছার] 1 অগ্নি উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
হহা দেখি অপর ভিছ্কুর! কহিলেন, “তোরা কি করিতেছ 2 যাহারা গগনমধ্যস্থ চক্র দেখিতে পায় না) 

পুববমুখে থকিয়াও উদ্দীঘরনান সহত্্ররাশ্মকে দেখিতে পায় না বেলাভূমিতে দাড়াহয়াও সমুদ্র দেখিতে পা না কি বা 
সুমেরুর নিকটে অবস্থিত হইয়াও হদেরু দেখিতে পায় না, তাঁহাদের যে দ্বশা তেমাদেরও দেখিতেছি সেই 
দূশ। , নচেৎ যিনি দেব ও দানবের মধ্যে অগ্রগণ্য এমন সম্যক্দনুদ্ধের মঙ্গে বিণ করিবার বনয়েও পপ্রতাগ্রি 
গুল্বালিত কর” বলিবে কেন? ভোমর] নিশ্চন্ বুদ্ধের শক্তি জান ন/॥ চল সকলে ভীঁহীর নিকট যাই ।” তখন 
অগ্র ও পশ্চাতের সসন্ ভিন্ষ্ট একত্র হইয়! দ্বশব্লকে বেন করিয়! দাঁড়াহলেন। 

তিক্ষুদিগকে দনবেত দেখিয়া শান্তা এক স্থানে স্থির হইয। রহিনেন ) এদিকে ভাহাদিগকে গান করিবার 
দিমিত্রই যেন সেই দাবানল ভীষণ গর্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্ত তিনি যেখানে অবাস্থতি 
করিতেছিলেন, তাঁহার ষোল করীস £ নিকটে আসিবাদীত্র উহ! থামিল এব ভূগোক! জালাইয়া! উহ। যেমন জলে 
ডুবাইলে তৎক্ষণাৎ নিববীপিত হল্প, এ অগ্রিও দেহ্ক্ষপ নিঞেষের সধ্যে লিবিয়া গেল» তথাগভের চতুষ্পাহস্থ 

বত্রিশ করীন পরিলিত ক্ষেত্রে ইহার কোন প্রপবই লক্ষিত হইল ন1) 
এই অস্ভুত ঘটনা দেখিস্কা ভিক্ষুগণ শান্তর মাহাত্্য কীর্তন আসক্ত কর্রিলেন। তাহার নিতে লাগিলেন, 

"অহো, বুদ্ধের কে মাইিদ্রসী। শক্তি , অচেতন অগ্নি পথ্যন্ত ইহার মব্যাদা লঙ্ঘন করিল ন।। জননিদগ্র হৃণোক্ার 
স্থায় পলতকর মধ্যে নিবিয়। গেল? তাহাদিখের কথ। শুনিঝ। শাপ্ত। বলিলেন “ভিথুগ্ণ, এই স্থানে আনিকা! হে 

দ্বাবাস্রির দিব্বাঁণ হইল, তাহ! আদার বর্তমান ক্ষমভাজনিত নহে | ইহ| আমার পুবব্জন্মার্জিত দত্যবলের ফল । 
বর্তমান কলে এই স্থান কখনও অস্রিদদ্ধ হইবে না, উ্হা। একটা কলম্থায়ী প্রাতিহাব্য ।" 8 

এই কথা শুনির। আরুষ্মান্ আনন্দ স ঘটা চার ভাজ করিয়া! শান্তার জন্য সেই স্থানে আসন করিয়। ছিলেন * 
শান্তা তহপরি পথ্যস্থবেন্বে উপবেশন করিলেন , ভিন্কুরা তাহাকে পরিবেঞ্ন করিয়! বসেবেন এবং পদ করি? 

আমাদের তবগতিগ্ন জন্য এই বৃত্তান্ত বলুন” এই প্রার্থন! করিলেন! তখন শান্তা নেই অতীত কথা বলিতে 
লাগিলেন ১--] 

পুরাকাঁলে মগধরাজ্যের ঠিক এই স্থাদেই বোঁধিসক বর্তকরূপে লক্গগ্রহণ করিষ্তাছিলেন! 
অণ্ড ভেদ করিগ্কা বহির্গভ হইবামাত্রই তাহার দেহ বৃহতকন্দুকপ্রধাণ হইস্বাছিল। তাহাকে 
দিডি068858487522855285দ58717855

852582528 

ক বাহাদের কোনরূপ জাধ্যাস্ত্িক উন্নতি হর নাই এব বিধ ভিক্ষুরা "পৃথগৃঙজন” নাষে অভিহিত হহত) 
£& যে কাঠখগুছর় ঘর্ষণ করিলে অন্্ি উৎপন্ন হয় । এই উদ্দেশ্যে অহথ ঝ| গশিহারি কাঠ ব্াবহৃত হইত | 

ইহার এক খণ্ডকে অধরারণি ও অপর থণ্ডকে উন্তরারণি বলে ( 
$ ধান্তা্ছি মাপিবার এক প্রকার পাত্র, (এখানে) ত্র পরিদাণে ধান্ত হত! ভূদিতে বপন করা বার। 

5 অহপে এক করীম , এক অধ ধান শ্রাযস ৩ ্ণ হইবে । 

ডু নলপানজলাতক (২৯) জ্তব্য । চরিযঠ পিটকেও এই আব্যাদিকা দেবা বার । 

০, স্ 



৭৬ প্রথম নিপাঠ 
চিউরিররির্রারাদজিরবাািানহভতি ত 

কুলায়ে রাখিয়! তদীয় জনকজননী চবিতে যাইত এবং চণ্ু দ্বাবা খাছ আনয়ন করিয়া তাহাকে 
আহার করাইত। যে সময়ের কথ! হইতেছে তথন তাহার পক্ষবিস্তারপূর্বক আকাশে উড়িবার 
বা পাদবিন্সেপ পূর্ধ্বক ভূতলে চলিবার শক্তি জন্মে নাই । 

এই স্থান তখন প্রতিবত্মর দাবানলে দগ্ধ হইত বোধিসত্বের যখন উক্তক্ধপ অসহায় 

অবস্থা, তখন একদিন দীবানল আবির্ভূত হইয়া ভয়ঙ্কর গঙ্জন করিতে করিতে তাহার 
কুলায়াডিমুখে অগ্রণর হইতে লাগিল। তাহ! দেখিয়া বিহঙ্গগণ প্রাণভয়ে আর্তনাদ করিতে 
করিতে স্ব স্ব কুলায় হইতে নির্গত হইয়! পলায়ন আবস্ত করিল) ঝেধিসত্বের মাতা পিতাও 

মরণ ভয়ে স্াহাকে ফেলিয়! বাখিয়াই পলাইয়। গেল। বোধিনত্ব কুলায় হইতে শীব! বাহির 
করিয়া দেখিলেন অগ্নি শীঘ্র শীঘ্র বিস্তাবিত হইয়। তীহাবই অভিমুখে ধাবিত হইতেছে । তখন 
তিনি ভাবিলেন, প্যদি আমি পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে পারিতাম, তাহা হইলে এখনই 
অন্থা্র গ্রি্। পরিত্রাণ পাইতাম , যদি পাদক্ষেপ করিবার শক্কি থাকিত তাহা হইলেও হাটিয়া 
গিয়া আতরক্গা কবিতে পারিতাম। মাতাপিতা স্ব স্ব প্রাণ বাচাইবার জন্য আমাকে 
একাকী ফেলিয়া পলায়ন করিলেন , এখন আমি সম্পূর্ণ অসহায়, আমাকে রক্ষা করিবার 
কেহই নাই, এখন আমি করি কি?” 

অনস্তর বোধিসত্ব আবার ভাবিলেন, “ইহলোকে শীলত্বত পালনের ফল আছে, সত্যব্রত 
পালনের ফল আছে। অতীতকালে পার্মিত! লাঁভ কবিয়া ঝেধিক্রমতলে অভিসমুদ্ধ 
হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিও আছেন। তীহারা শীলবলে, সমাধিধলে এবং প্রজ্ঞাবলে বিমুক্তি 
লাভ করিয়াছেন , তাহার! সত্যক্াক্ষণ্যসম্পন্ন, সর্ধভূতে মৈত্রীভাবযুভ্ত এবং সর্ধৃক্ত বুদ্ধ নামে 

অভিহিত তাহার যে বিভূতি লাভ করিয়াছেল তাহা! কদাচ নিক্ষল নহে। আমিও 
একমীত্র সত্যকেই আশ্রয় করিয়া আছি, কাঁরণ সত্যই স্বভাব ধশ্ম। অতএব অতীত 
বুদ্ধদিগকে ম্মবণ করি ) তীহাঁদেব গুণের এবং নিজের শ্বভাবজ ধম্মের উপব নির্ভর করিয় 
শপথপূর্বক অগ্নিকে গ্রতিনিবৃত্ত কর! যাউক। তাহা হইলে আমার লিজেব এবং অপর 
পক্ষীদিগের জীবন রক্ষা হইবে 1৮ সেইজগ্যই কথিত 'শাছে £__ 

জগতে শীলের গুণ সব্বত্র বিদিত , 
মতা, শুচি, দয়। সববজন-সমাঁদৃত , 
শীল সত্য দয়া, শুচি করিয়া স্মরণ 

অমোঘ শপথ,আমি করিব এখন । রর 

ধঙ্মের অমীমবল ম্মরণ করিয়া, 

ভুতপুব্ৰব জিনগণ চরণে নমিয়া, 

সব্যাংশে নিভর করি সত্যের উপটে, 

শপথ করন আমি আগ্র রোধিবারে। 

তখন বোধিসত্ব অতীত বুদ্ধদিগেব গুণগ্রাম স্মরণ করিলেন এবং নিজেব হৃদয়ে যে সত্যজ্ঞান 
নিহিত ছিল ভাহীর উপর নির্ভর করিস্স। শপথপুব্বক এই গাথী বলিলেন £_- 

পক্ষ আছে কিন্তু তাহ! ভড়িতে ল! পারে , 

পাঁদদ্ধয় পারে লাক বৃহিতে আমারে 

মাতা পিত| ফেলি গেল মোরে অসহায় , 
তুলি না রুক্ষিলে বল কে রক্ষে আমায় ? 

ভাবিয়া এ সব, তাই, ওহে হুতাশন, 
কর তুমি এস্ান.হইতে নিবর্তন। 

এই শপথের পর অমি ততণাও বোল ব্যাম হঠিস্ম শেল  বলভূনিতে 'আঁর ব্যাড হইল ল।) 
উদ্ধ। জলে ভুবাইলে উহার শিখা যেমন নির্বাপিত হপ্ন, দাবালল শিখাও সেইরূপ নির্বমুপিত 

হইল॥ এই জন্তই কথিত আছে 



৩৬--শকুন জাতক । ৭৭ 

করিনু শপথ আমি শুনি মোর বাণী 
পরশ্থলিত হুতাশন খামিল অমনি । 

বোল বাম স্থান রল অদক্ধ পড়িয়া 
জলে যেন অগ্রি কেহ দিল নিধাইয়। | 

তদবধি এই স্থান বর্তমান কল্পে আর কখনও অগ্নি দগ্ধ হইবে না এই নিম হইয়াছে! 

এই অন্ত ব্যাপার কল্পস্থায়ী প্রাতিহার্ধ্য নাঁম 'অভিহিত। 

( অনন্বন্ধ শান্তা ধন্মেপিছদেশ দিতে লাগিলেন তাহ। শুনিয়। ভিক্ষুপিগের মধ্যে কেহ্ ম্রোতআপত্িকল কেহ 
সন্ৃদাগাঁমিফল কেহ অনাগামিফল কেহ ব| অর্থ্ব লাভ করিলেন । 

সমব্ধান-_-তখন আমি ছিলাস দেই বর্তক-পৌতিক এব আগার মীতাপিত1 ছিলেন উহীর মাতাপিভ।! ] 

৩৩- প্সুলশ্জাততম্ক ॥ 

[ এক ভিক্ষুর পর্ণশীল! দগ্ধ হইয়াছিল । ভাঁহাঁকে উপলক্ষ করিয়! শান্ত! জেতবনে এই কথা বলেন। 
& ভিক্ষু শৃাস্তাব নিকট কর্ধস্থান গ্রহণপূববক কৌশল গাঁজ্যের এক পত)ভ্তখামের * সন্নিকটস্থ অরণো বাস 

করিয়াছিলেন । কিন্ত এক মাসের মধ্যেই ভাহার পর্ণশাল। দক্ষ হ্হগ্া গেল। তিনি এাস্বাসী[দগকে বলিছেন। 
"দেখ আমার কুটীর দণ্ধ হইয়া গেল বাদের পক্ষে বড অ্বিধা হইতেছে ।” তাহারা বলিল *বৃঠটির অভ]বে 
আমাদের ক্ষেত শুকাইয়। গিয়াছে জল সেচনের পন্দ আমর অগনার বুটীর নিসা করিও! দিব” কিন্ত 

যখন জল সেচন হইল, তখন তাহার বীজ বুনিবাঁর কথ! তুলিল পরে বীজ বুনাহইলে বেড়া দেওয়া 
বেড়া দেওয়] হইচে নিড়ান নিডান হহূলে ফসল কাটা! ফসল কাট] হইলে লন 1 এহকপ একটা না একট! 
ওজর দেখাই তাহার ক্রমে ক্রমে তিন সাদ কাটাইয়। দিল। 

অনাবৃত স্থানে অত কষ্টে তিন মস অতিবাহিত করিয়| এ ভিক্ষু কন্দস্থানে লব্দপ্রবেশ হহজেন বটে কিন্ত 
আর অগ্রসর হহতে পাঁরিলেন না । অনন্তর প্রবারণ প্ব্ৰ শেষে হহলে তিনি শান্তার [নিকট পরতিগমনপুর্কক 

প্রণিপাত করিয়! একগার্বে আসন গ্রহণ করিলেন। শান্ত! স্বাগত সম্ভীষণের পর জিজ্ঞামিলেন, “কেমন হে 
ব্রা ত কোন কষ্ট পাও নাই, কন্বস্থানে ত সিদ্ধি লাভ ক্িয়াছ ?” 

ভিম্ু আনুপুবিবক সমণ্ড নিবেদেপ করি! কহিলেন “উপযুক্ত স্থানাঁভাবে কন্দস্থানসঙ্গক্ষে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারি নাই (” শান্তা কহিলেন কি আশ্চব্য প্রাজীনক্কালে হতর পাশীরা পথান্ত কোন্ স্থান বাসের 

যোগ্য ব! অধোঁগ্য তাঁহা বুঝিতে পাঁরিত আর তুমি তাহ! বুঝিতে পারিলে না!” অনব্তপ্প তিনি দেই অতীত 
কথ আরম্ভ করিলেন *) 

বারাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তের সয় বোধিসত্ব পক্ষিজন্স গ্রহণপুর্ধবক বহ্ুসগ্থযক পক্ষিপরিবৃত 

হই অরণ্যনধ্যস্থ শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন এক মহাবৃক্গে বাস করিতেন একদিন ও বৃক্ষের 
এক শাখার সহিত অন্য শাখাব ঘর্ষণ ছাঝ| প্রথমে ধুলির মত সুক্মকণা পতিত হইল, পরে ধুম 
উশ্থিত হইল । তাহা দেখিয্কা বোধিস্ব চিন্তা করিলেন, “এই শাখাদয় যদি অধিকক্ষণ 

প্রম্পর ঘর্ষণ করিতে থাকে তাহা হইলে অগ্রিরু উৎপত্তি হইবে এবং সেই অগি যদি পুরাতন 

পত্রের উপর পতিত হয় তাহ! হইলে এই বুক্ষও ভন্ীতৃত হইবে। অতএব এ বৃক্ষে আর বাম 
করা কর্তবা নহে, এখান হইতে পলাগ্ধন করিঞ্া যত শীঘ্র পারি অত্র. যাইতে হইবে? 
তখন তিনি পক্ষীদিগকে সন্বোধন পূর্বক এই গাথা বলিলেন ১_- 

এই মহীরূহ্, যাহ! আস! সবাকীর 

ছিল এত ছিন বড় হ্বধের আগার 

করিতেছে আঅশ্সিকণ! আলি বরহণ 

চল যাই পলাইয়) হে বিহগ্গ্ণ। 

যহৈবৈ শরণ লরে ছিস্ু এত কাল 

সেই হয়ে ভক্ষহান ঘটাল অব্রান । 

৯" প্রতাত্-_অর্থাৎ হরব্তী ব| সীমা-লন্তিহিত। 1 দিন শব্দের অপ শ। 
শি 



৭৮ প্রথম লিপাঠ 

যে সকল পক্ষীর বুদ্ধি ছিল তাহারা বোধিসত্বের পবামর্শ মত কাধ্য করিল এবং তাহার 
সঙ্গে তখনই আকাশে উডিগ়। স্থানান্তরে চলিয়া গেল 1 কিন্তু নির্বোধ পক্দীরা। বলিল, “উহার 
শ্বভাবই এই রকম ) ও বিন্দুমাত্র জলেও কুস্তীর দেখে ।” তাহাবা তাহার কথায় কর্ণপাত 
ন! করিনা সেই বৃক্ষেই রহিয়! গেল। 

বৌধিসত্ব যাহা আশঙ্কা কবিয়াছিলেন, অচিরে তাহাই ঘটিল, পুরাতন পত্রে অগ্নি প্রজলিত 
হইল এবং সেই বৃক্ষ দগ্ধ হইতে লাগিল। যখন অগ্রিশিখ! নির্গত হইল, তখন পন্দীর! 
ধূমান্ধ হইয়া আর পলায়ন করিতে পাবিল না, অগ্সিতে পড়িয়। ভন্মীভূত হইল! 

না 

| কথান্তে শান্ত! ধস্মোপদেশ দিতে লাগিলেন, , তাহ। শুনিষ। এ ভিক্ষু জেতীপন্তিকল লাঁত কজিলেন। 
সমবধাঁন--তথন আমার শিষ্ের। ছিল ধোঁধিসত্বের অনুগামী সেই বিহঙ্গগণ, এবং আমি ছিলাম দেই 

বুদ্ধিমান্ ও দুরদর্শা বিহঙ্গ |] 

২৩৭-ভিত্িল্র-জাতিক । 

[ শ্াবস্তীতে যাইবার কালে স্থবির সারীপুত্র একদ। বামস্থানাভাবে সমন্ত রাত্রি বাহিরে কাটাইয়াছিলেন। 
উত্ত ঘটনা উপলক্ষে শান্ত এই কথ! বলেন। 

অনাথপিণ্ডিক, বিহার নিম্মাণ হইয়াছে এই সংবাদ, দুতযুখে প্রেরণ করিলে শান্ত। বাজগৃহ হইতে খাত্রা 
কৰিয়! প্রথমে বৈশলীত্ে মন কৰিলেন এব্ং দেখানে বিখুদ্দিন যাপন করি শ্রবস্তী) নগরাভিমুখে চজেলেন্। 
এই সময়ে যড়বর্গীয়দিগের শিষ্যগ্ণ * অগ্রে গিগ্! স্থবিরদিগের বাসোপযোগী সমন্ত গৃহ অধিকারপুববক “এখানে 
আমাদের উপাধ্যায়ের। খ!কিবেন, এখাপে আমাধের আচাব্যেরা থাকিবেন, এখানে আমরা! থাকিব" এইবপ 
ব্যবস্থ। করিয়! লইয়াছিল। কাজেই পরে খন স্থবিরেরা আমিয়! উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা ব্াত্রিযাপনের 
জন্য কোন আশ্রয় পাইলেন না অন্যের কথ! দূরে থাকুক সাদীপুত্রের শিষ্যের! পয্যস্ত বিস্তর অনুসন্ধান 
করিয়্াও তীহার জন্য কোন স্থান লাঁভ করিতে পারিলেন ন1। সারীপুত্র আশ্রয়াভাবে শান্তার ব।সগুহের 
অন্তিদুরধে একট! বৃক্ষের মুলে, কখনও ইতন্ততঃ পাঁদ্ুচারণ করিয়া, কখনও বসিয়। থাকিয়া সমণ্ত রাত্রি 
অতিবাহিত করিলেন। 

অতি প্রতুাষে শান্ত/ বাসস্থান হইতে ঝহর্গত হইয়! গল। খেঁকাি (দিলেপ , সারীপুত্রও খেঁকারি দিলেন। শান্ত? 
জিজ্ঞাসিলেন “কে ও" । সারীপুত্র খলিলেন “আজ, আম সারীপুত্র ।” “তুমি এত ভোরে এখানে কেন ?” সারীপুত্র 
সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন । তাহা শুনিয়া! শাস্ত। ভাবিলেন, "মামি জীবিত থাকিতেই ভিক্ষুরা পরস্পরের গৌরব 
রক্ষা করিম ও ময্যাদ| বুঝিয়া চলে না ঃ আমার পরিনির্ব্বাণের পন্ন লা জানি কি ভয়ক্চর বিশৃঙ্খলত। খাটকে।' তখন 
ধশ্মের পরিণাম চিন্তা করিয়ী ভীহার বড উদ্বেগ হইল। তিলি প্রভাত হইবামাত্র ভিক্ুসংঘ সমবেত করিয়! 
জিজ্ঞীস। করিলেন, “শুলিতেছি, যড়.বর্গীয়গণ অগ্রে আসিয়। স্থবিরদিগের বাঁসৌপযোগী সমস্ত স্থান আত্মসাৎ করিয়া 
লইয্(ছিল , এ কথ। সত্য কি? ভাহীরা বলিলেন, “ই। ভখবন্, একথ| সভা তখন শীস্তা বড় বর্গীয়দিগকে 
ভত্স্ন। করিয়া সকলকে উপদেশ দিবার আভপ্রায়ে (জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলত, কে সর্বাগ্রে বাসস্থান, ভোজ্য ও 
পানীয় পাইবার অধিকারী ? 

ইহার উত্তরে যাহার যেক্ূপ অভিরুচি সে ভাহ! বলিতে লাগিল । কেহ বলিলঃ *ষনি পত্রজাংখ্রহণের পুব্বে 

্রাহ্মণ ছিলেন” , কেহ বলিল “যিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন” , কেহ বলিল, “মি বিভবশালী কুলে জাত' ইত্যাদি । 
আবার কেহ বলিল “যিনি বিনয়ধর, 1” কেহ বলিন “যিনি ধন্ম ব্যাখ্যা করিতে পটু” , কেহ বলিল শ্িনি ধ্যানের 
প্রথম মোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন, কেহ খলিল “যিনি ধ্যানের দ্বিতীয় সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন” 
ইত্যাদ্ি। পুনশ্চ কেহ বলিল “খনি স্রোভাপন্ন” , কেহ বলিল ""যনি সবৃদাগামী ', কেহ বলিল ' যিলি অনা 
গনী”, কেহ বলিল “যিনি অর্থন্* , কেহ বলিল “খিনি ব্রবিদ্য', $ কেহ বলিল “যিনি বড়ভিজ্ঞ।* 

*. ৬১ পৃষ্টেহ টাকা ত্রষ্টব্য ) 
4 অর্থাৎ 'বিলয়' নামক ধর্দশান্ত্রে ব্যুত্পন্ত। 

$. হ্বৈবিদ্য অর্থাৎ তরিবিদ্যা্ ( অনিতা, ছুখ ও অনাস্ম এই ত্রিবিধ জ্ঞানে) ভূষিত। বড়ভিজ্র অর্থ! 
বহর বিব্যচকদুৎ বিব্য্ক পরটিতবিজান প্রস্থৃতি ফড়বিধ অভিজ্ঞ আছে। ধ্যণনের অহবিধ ফল সব্বদ্ধে ৩* পৃষ্ঠে 
টিক! দ্র্বয। শখ 



৩৭--তিত্বিরজাতক । বট 

তখন শাদ্ত। বলিলেন, “ভিক্ষগণ, ত্রান্গগাদি উচ্চকুলে জন্ম, বিনয়, শুত্র ও অভিধর্খ্ে পারদর্শিতা, প্রথদাদি 

ধ্যানফল প্রাধি, হেতাপত্তি প্রন্থৃতি নার্শনাভ ইহার কোনটাই য্প্রবর্কিত শীসনে অগ্রাননাদি পাইবার 
কারণ নহে। যীহারা বয্বোবৃদ্ধ ভাহীরাই পুজনীস্ঘ। তাহাদিগকে পেথিয়া অভিষাদন করিতে হইবে, 
প্রত্ুথান করিতে হইবে, কৃতাঞ্জলিপুটে নসস্কার করিতে হইবে, সর্বতোভাবে ভাহাদের সম্বর্ধনা করিতে 

হইবে। হার! বয়োবৃদ্ধ তাহারাই অগ্রাদন, অগ্রোদক ও অগ্রভক্ষ্য পাইবার অধিকারী । ইহাই আদার 
নিদ্বন এবং এই নিয়মানুসারে সর্বাগ্রে বৃদ্ধভিক্ষুদিশের সুবিধা দেখিতে হইবে। কিন্ত যিনি অনুধন্ষচক্্ের * 
প্রবর্তক, আমার পরেই ধিনি আঁসনাদি পাইবার উপযুক্ত, আমার সব্বপ্রধান শিষ্য সেই সানীপুক্র নিরাজয়ে বৃক্ষ 
মূলে সন্ত রাত্রি কাটাইয়াছেন। খদ্দি তোনর| এখনই এমন লঘু্ররুজ্ঞানহীন হও, তাহা! হইলে শ্যে ন! 
আলি কতই ছুরাচার হইবে । দেখ প্রাচীনকালে ইতর সন্ত পর্য্যন্ত স্থিত্ব কৰিস্াছিল যে পরম্পন্তের নধ্যাদ] 

রক্ষ) নল করিয়! বাস করা অবিধেয় 1 এইজন্য ভাহার| আপনযদের মধ্যে কে প্রাচীন তাহ! নির্ধারণ করিয়] 
'ভিবাদনাদি দার! ভাহার হ্ব্যাা রক্ষ! করিত' দেই পুণ্যের ফলে তাহার! দেহানে দেবলোকে গ্সন 
কহিয়াছিল $" অনন্তর শান্ত। সেই অতীত কথা শারন্ত করিছেন ৮] 

পুরাঁকালে হিনালয়ের পার্থে এক প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিকটে এক তিত্তির, এক মর্কট 
ও এক হস্তী বন্ধুভাবে বাস করিত) কিন্ত তাহাদের মধ্যে কোন্ লবুণ্টরু পর্যায় না থাকায় 
পরস্পরের প্রতি বে কিন্প মর্যাদা প্রদর্শন করিবে তাহ! অবধারিত ছিল না । তাহার! বুঝিতে 
পারিল, এক্স ভাবে বিচরণ করা অন্যাগ্ন। তখন তাঁহার! আপনাদের:মধ্যে কে সর্ধ্বাপেক্ষা বয্োবৃদ্ধ 
"াহা স্থির করিয়া তাহার প্রতি অভিবাদনাদি সম্মানচিহ্ন প্রদর্শন করিবার সংকল্প কৰ্িল। 

আপনাদের মধ্যে কে বয়সে বড় ইহ| ভাবিতে ভাবিতে একদিন তাঁহারা ইহা! নিয়" 
করিবার এক উপায় বাহির করিল । তাহারা নাখ্রোধ তুর মূলে উপবেশন করিয়া আছে, 
এমন সমস তিত্তির ও কর্বট হত্তীকে জিত্তানা করিল, “ভাই হস্তী, এই ন্যগ্রোধ বুক্ষ যখন 
তুমি এ্রথন দেখিয়াছ ননে হয়, তখন ইহা! কত বড় ছিল? হস্ত্রী বলিল, “আদার শৈশব সনয়ে 
এই গাছ এত ছোট ছিল যে আনি ইহার উপর দিয়া! চলির! বাইতাঁম, ইহাকে পেটের নীচে 
রাখিয়া ধাড়াইলে ইহার অগ্রশাখ। লামার নাতিদেশ স্পর্শ করিত। 

ইহার পর বর্তক ও হন্বী মর্কটকে এ প্রশ্ন নিজ্ঞাস! করিল । শে কহিল, “আমি ছেলে 
বেল! দাটতে বসিয়া গলা বাড়াইয্স। ইহার 'আগডালের কচি পাত! খাইগ্সাছি বলি মনে হয় 1৮ 

শেবে কর্কট ও হস্তী তিত্বিরকেও এ প্রশ্ন দিভ্রাস! করিল। তিত্বির বলিল, “পুর্বে অনুক 
স্থানে একটা প্রকাণ্ড স্তগ্রোধ বৃক্ষ ছিল জানি, তাহাত্র ফল থাইস্জা এই স্থানে নলত্যাগ 
করিগ়্াছিলান » তাহ! হইতে এই বৃক্ষ হনিয়াছে । কাজেই ইহার জন্মিবার পুর্ব হইতেই 
কন ইহাকে লানিক।ছি একথ। বলিলেও দৌব হর না। অভএব আনি বয়সে তোমাদের 
অনেক বড়” 

ভন নর্কট ও হন্ত্রী সেই প্রবীণ ভিত্তিরকে বলিল, *লাপনি আমাদের অপেক্ষা বহনে 
বড়। বাোরুছ্ধেত্র গ্রাতি যেক্্প সংকার, সন্দান ইত্যাদি প্রদশুন করিতে হয় এখন হইতে 

পন্য প্রতি আমরা সেইন্ষপ দেখাইব | আদা আপনাকে অভিবাধলাপি করিব এবং আপনার 
উপনদেশাহসারে চলিব ) আপনিও দয়া? করি! আনাধিখকে প্রক্োদনষত লহপূণেশ ধিবেন | 

তববধি তিতির তাহ(দিগকে উপদেশ বিতে আরম করিল । সে হাহাবিগকে শীলত্রত শিক্ষা 
নিশ, নিছে ও শীলত্তরত পালন করিতে লাগিল এইহুণে পঞ্চশীলসম্পার হইতা পে পাবিহ 
পহম্পহের মথযাব! হক্ষাপুলক হতোভিত আপে জীপনযাপন কহিয ব্হান্তে দেবহোকবাসের 
উপহুক্ত হইল। 

[ ওই শ্রাশিঅছেন কার্য শভিন্ঠিহ ভব নামে বিবিত॥ হহাহ। হান আগুনের 
পা স্পা 

ক ধৃহাঙ শ্র্থতৈ এপেছাতত সহহবশ্থ আহবান বায পারখরিক। নই হলি নান কি পেশা 
বেংকাত্র বন্তে আবিকার হছে । বুদ্ধ লোকও হাতের শযজ 
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মানিয়! চলিতে পারিয়াছিণ, তখন তোমবা ধশ্ম ও বিনক্ব শিক্ষা করিয়া কেন পরম্পরের নধ্যাদ] 
বুদ! করিতে পারিবে না? আঁমি আদেশ দিতেছি এখন হইতে তোমরা বয্োবৃদ্ধ দেখিলে 

তাহার অভিবাদন করিবে, গ্রত্যুথান করিয়া তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে, ক্ৃতাঞ্জলি- 
পুটে তাহাকে নমস্কার করিবে। বঙ্বোবুদ্ধগণই অগ্রামনাদি পাইবেন। প্রবীণদিগ্রকে বাহিরে 
রাখিরা নবীনেরা গৃহাভ্যন্তরে থাকিতে পারিবে না১ যদি কেহ এরপ করে তবে নে 

প্রত্যবায়ভাগী হইবে £_ 
প্রবীণের রাখে দান ধ্ম্মজ্ঞ ষেজন , 

হহামুত্র হয় সেই হৃখের ভাজন। ] 

[সমবধান £--তখন সৌদ্গল্য ছিল সেই হস্তী সারীপুত্র ছিল সেই মকট এবং আমি ছিলাদ সেই স্ুবুদ্ধি 

(তিত্তর।] 

৩৮-__বক জাতক ॥ * 
[জেতবনের জনৈক ভিক্ষু চীবর প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহত্ত ছিল। কিরূপে কাপড় কাটয়া জোড়া দিতে হয়, 

কোধাঁয় কিরূপ সাঁজাইতে হয়, কিরূপে সেলাই করিতে হয়, ইত্যাদি কায তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল। এই 
নৈপুণ্যবশতঃ সে অনেকেরই চীবর প্রস্তুত করিয়া দ্বিত এব* লোকে তাহাকে “চীবর বর্ধক” বলিত। সে 
জীর্শব্্রথণ্ড সকল স্ গ্রহ করিয়। হস্তকৌশলে তদ্বার! স্বর ও হৃথস্পর্শ চীবর প্রস্তত করিত, শর চীবর প্রথমতঃ 
বুষ্রিত করিত , পরে বর্ণের উষ্ছল্য সম্পাদনার্ঘ পিগ্দিশ্রিত জলে ভিঙ্গাইয়! গুকাইয়া লইত এবং শ্ণ ছারা 
ঘষিত( ইহাতে চীবর্গুলি অতি উচ্ছল ও মনোজ্ঞ হইত। থে সকল তিক্ষু চীবর প্রস্তুত করিতে জানিতে 
না, ভীহার নুতন বস্তু * লইয়! এ বাক্তির নিকট যাইতেন এবং বিতেন, "আন্র। চর প্রস্তুত করিতে পারি না, 
আগনি আনাদিগকে চীবর প্রস্তুত করিল। দিন।” নে বলিত, “ভাইনকল চীবর প্রস্তরত করিতে অনেক সম 

আবন্তক। এই একটা চীবর প্রস্তুত আছে * যি ইচ্ছ! হয় তবে শাটক বদল দিয় এইটা লইতে পার”। 
ইহা! বলিয়| সে এ চীবর বাহির করিয়। দেখাইত। ভিক্ষুরা বাহিরের চটক দেখিয়। ভুলিম্! খাইতেন, ভিতরে 
কি আছে, আহ! নিতেন না, তাহার! চীবর বন্ধককে আপনাদের শৃ৬ন বস্ত্র দিয়া তাহার বিনিময়ে সেই 
ীর্ঘবন্তনিশ্মিত চীবরই লইয়া যাইতেন। কিন্ত যখন উহা সয়ল! হইক্স! যাইত এবং ভিক্ষুরা উহ! গরম জলে 
ধুইতে যাইতেন, তখন উহার প্রকৃত অবস্থা বুঝ। ষ/ইত,_-তখন এখানে ওধানে ছেড়া, ফাটা, জোড়া, তাঁদি বাহির 
হইয়া পড়িত1 তখন ভাহার। দেখিতেন, নববস্ত্রের বিনিময়ে এইরূপ চীবর লইয়। তাহার নিতাধু প্রত!গিত 
হইহাছেন। ক্রমে সঞ্ধীতই প্রচারিত হইল, চীবর বন্ধক লীর্শবপ্র ছার! চীবর প্রস্তুত করিয়া! ভিক্ষুদিগঞ্ষে প্রবঞ্চিত 
করিতেছে। 

এ সময়ে শিকটবর্তী কোন গ্রাদেও এক হুনিপুপ চীবর বন্ধক ভিক্ষু বাদ করিত এবং ভ্েতবনবাসী ডিঙ্ষুর 

সার সেও প্রাববানীদিগ্রকে প্রতারিত করিত॥। জেতবনের ভ্রিক্ষুদিগের মধ্যে এই ব্যক্ির কয়েকজন বন্ধু 
হিলেন। সাহা একছিন তাঁহাকে বললেন, *লে!কে বলে প্রেভবনে এক জন চীবর বন্ধক আছে, সেও 

তোমার স্যার সকলকে ঠকাইয়া খাকে। তাহা শুনি খ্রামা চীবর বন্ধক ভ1বিল, “আচ্ছা, আমি দেই 

নগরযাসীকেই প্রতারিত করিব*। অন্ধ সে অতি দী্বগ্রধগুসমুহ লইয়া একটী সুদ্বর চীবর প্রস্তুত করিল 
এবছ উহা ভচ্দবল সবক্ুতর্ণে র্িভ কথিয়া। পরিখানপূর্ধক মেতবনে উপস্থিত হইল ॥ জেতবনের চীবর বন্ধক ওহ! 
হে।খবানাত লোভপর়বশ হইয়া! ছিচ্চাসা করিল “এই চীবর কি আপনি প্রন্তত করিয়াছেন?” “21 মহাশ্র, 

মানিই হহা প্ন্থুত করিছান্ি। “এই চীবরটা আনায় ধিন না বমি আপনাকে ইহার পরিবর্ষে অগ্ 
কিছু দিতেছি । প্আময়া প্রাববাসী ভিক্ষু আলে ভিঙ্গুবিগের বাবহাধ্য বন্ধ সহমে নিলে না। বপন।কে 
এই চীবর বিলে আহি কি পরিব ?" আবার নিকট নুতন বন্ত আছে, আপনি তাহা লই এশার একী 

চীবর শ্রশ্থত করা লইবেন | প্নহাশঘ, ইছতে আমি শিছের হতুকৌশলের পরিচয় দিছাহি, (কি আপনি 
হখন এইক্প হচ্ছ প্রকাশ করিতেছেন, তখন আনি আর কি বলিতে পারি? আপনি এই চীবর এছ৭ করন।? 
হ৪-প এনা ভিন নখ হবালী চিহ্কুকে প্রভারিত করা হীধৃহহনিশ্দিত চীধরের বিশিময়ে লববন্ত এহণ পূব 

সেন হইতে চলিয়া দেল 

৬ হলোেশটিকা একই শর্খ আছে । শা বা লাইক বসু খে খান হত্যাফি অর্থ বাব হহ৬1 ইহা 

হ্হচ৯ ১) ইহ্ভছে। 
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লইয়া যাই?” কর্কট জিজ্ঞীসা। করিল, “আমাকে কিনূপে লইয়া যাইবে? “কেন, ঠোঁটে 

ধরিয়। লইয়। যাইব” এনা, তাহা হইতে পাঁবে না। তুমি হয় ত আমায় পথে ফেণিয়া 

দিবে, তাহ! হইলে আমার হাডগোভ ভার্গিয়া বাইবে। আমি তোমাৰ সঙ্গে যাইব না” 

“তয় নাই, আমি তোমাকে বেশ শক্ত করিয়। ধরিব1” কর্কট ভাবিল, ধূর্ত বক হয় ত 
মাছগুলিকে জলে ছাঁডিয্না দেয় নাই , দেখা। যাউক আমাকে লইয! কি করে। যদি আমাকে 
সত্য সত্যই জলে ছাড়ি! দেয়, তাহ! হইলে উত্তম। আর যদি তাহী না করে, নাই 
করুক, আমি উহার গলা কাটিয়া ফেলিব। ইহ স্থির করিয়া সে বককে বলিল, “দেখ 
মামা,-তুমি আমাকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া বাখিতে পারিবে না » কিন্তু আমর! কর্কট, 
'আঁমব! খুব শক্ত কবিয়া ধরিতে পারি। আশায় যদি শি. দিয়া তোমার গল! ধরিতে দাও 
তাহ! হইলে আমি নিভয়ে তোমাব সঙ্গে যাইতে পাবি ।৮ 

কর্কটেব ছুরভিসন্ধি বুঝিতে ন1 পাঁবিয়া বক এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন কামার 
যেমন সীডা[শ ₹ দিয়া ধরে, কর্কটও সেইরূপ নিজেব শিও. দিয়! বকের গল! বেশ শক্ত 
করিয়া ধরিয়া বলিল, “এখন আমবা! রওনা হইতে পারি» বক তাহাকে লইয়! প্রথমে 
সেই সরোবর দেখাইল, তাহার পর গাছের দিকে চলিল। 

ককট কহিল, “একি মামা? সবোবব রহিল এদিকে, আর তুমি আমায় ল্ইয্া! চলিলে 
উপ্টা দ্রিকে ।৮ “বেটা কি সাধের মানা পাইয়াছে রে। বেটা যেন আমার প্রাণে 
ভাগিনেয়। আম কি তোর বাবার কালেব গোলাম যে তোকে ঘাড়ে করিয়৷ বেড়াইৰ ? 
ব্রণ গাছের তলায় এক রাশ কাট! দেখিতে পাইতেছিস্ না 8 মাছগুলিকে যেমন খাইয়াছি, 
তোকেও তেমনি খাইব 1” ইহা! শুনিয়া কর্কট বলিল, “মাছগুলা বোকা, তাই তোমার 
উদরস্থ হইয়াছে, আমার কিন্তু কিছুতেই খাইতে পারিতেছ না। আমাকে খাওয়া ত 
দুরের কথা, আজ তুমি নিজেই মরিবে। যুর্খ, আঁমি যে তোমাক্স প্রতারিত করিয়াছি, তাহা ত 
তুমি বুঝিতে পাঁর নাই। যদি মরিতে হয়, দুজনেই মরিব। আমি তোমার গল! কাটিয়া 
মাটিতে ফেলিয়। দিব।” এই কথা বলিয়! সে সন্দংশের ন্যায় শক্তিশালী শৃঙ্গ বাবা বকের 
শ্রীবা নিপীড়ন করিতে লাঁগিল। বক যন্ত্রণায় মুখ ব্যাদাীন করিল , তাহার নগ্নলযুগল হইতে 
অস্রধার! বিগলিত হইতে লাগিল। সে প্রাণভন্ে খলিল, প্প্রভৃ। আমি আপনাকে খাইব 
না, অনুগ্রহ পুব্বক আমার প্রাণে নারিবেন না ।* 

কর্কট বলিল, “বেশ কথা, যদি প্রাণ বাচাইতে চাও, তবে সবোবরের তীবে চল এবং 
আমাকে জলে ছাড়িয়। দাও।” তখন বক সরোবরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল এবং 
ককটের আদেশমত তাহাকে জলের ধারে কর্দম্মধ্যে ছাড়িয়া! দিল! কিন্তুককট জলে 

, প্রবেশ করিবার পুকব্বে, লোকে যেমন কাটারি দিগ্সা কুনুদনল কাটে, সেইক্দপ অবলীলাক্রসে 
বকের নন্তক ছেদন করিয়া! ফেলিল। 

বরুণবৃক্ষের অধিদেবতা এই অস্তুত কাঁও দেখিয়া সাঁধু। সাঁধু। বলিয়া উঠিলেন এবং 
নধুরম্বরে নিষ্নলিখিত গাঁথা! বলিলেন £-_ 

শবক্কনাপরাখ সতত বে জন, 

অবিচ্ছিন্ত হুথ তাঁর না হয় কখন। 

ভর সাক্ষী দেখ, এই বক শ্রবর্ষক 

ককট দ্ব'শনে সি লভিল সক 1 

| সমযধান £-তখন লেতবনের চীবর বন্ধক ছিল সেই থক গ্রাম্য চীবর বদ্ধক ছিল সেই কর্কট, এবং আমি 
ছেলান সেই বৃক্ষদেবত। |) 

£€2তাহই লাক পঞ্চতন্্ বণিভ বককুলীরকের কথার বীল স্বরূপ বল। যাইতে পারে। 

ক. সন্দশঃ সাড়াশি ॥ হহ। হইতে সন্গ! শষ হহয়াছে। 



২০৯ স্দজাতক্ক ) 

[শাস্ু।ছেতবনে নারীপুত্রের জনৈক নাহবিহীরিকের নশ্বন্ষে এই কখ| বলিক্াছিলেন। 
শুন! য্জর এই ভিন প্রথৰ বেশ বিজ্তত্াতী ও আজ্ঞাবহ ছিল, এবং অভি ভত্বাহের সহিত হ্থবিরের 

পরিগবা| করিত। অনন্থর স্থবির একবার শান্তার অনুনভিশ্রহণ পুব্রক ভিক্গাচধ্যার নিলিব দক্ষিপরসিরি 
জন্গনে * গল কহিযািলেন । দেখানে হঠাৎ ইহার একপ উদ্ধত জনে বে স্বিরের কোন আদেশ পালন 

করিত না। এদন কি যদি তহ!কে কেহ বলিত “এটী কই”, তীহ্! হইলেই বে স্শিরের লহিত বিবাদ আর্ত 
করিত॥ কেন যে সে একসপ করিত স্থবির তাহ! কুবিতে পারিতেন স1। 

স্থবির ভিক্ষাচব্যবিনানে লেতবশে কির আনলেন , দেখালে নিব কিন্ত দেইছিকগু পুর্ষের সভা 
শানু শি হইল ইহ। নেহা স্থধির একবিন শাস্থাকে বলিলেন, *্তগবন্, জানার এক নার্ববিহারিক এক 
স্থানে এসন বিনীতভাবে চলে খে, মনে হত যেন তাঁহাকে শভ দুত্রাহ্ ত্র করা হইক্াছে » 1 কি অন্থ স্থানে একপ 

উদ্ধত হত বে, কিছু করিতে বনিলেই বিবাদ ভ্ারস্ক করে)” ; 
শাস্ত্র বলিলেন, প্নারীপুত্র, এ ব্যক্ষি পুন্ধ জ-্মেও কোথাও জতি বিনীত্ত এবং কোখাও অভি উদ্ধত ভাবে 

চলিত (” অনন্থর স্থবিরের অনুযোধন্্রমে ভিনি দেই অতীত বৃত্ধাস্ত বলিতে আরস্ত করিলেন] 

বারাণসীরাহ্ ত্রহ্দত্তের সদয় বোবিদত্ব এক হুমাধিকাহার বংশে আন্পসগ্রহণ করেন । 
তাহার আম্বীর় অপর এক বুদ্ধ ভুন্যবিকারীর এক তরুণী 'ভার্ধ্যা ছিলেন এই ব্দণীর গর্ভে 
বৃদ্ধের এক পুন জন্মে) বুক্ধ একদিন চিন্ত/ করিতে লাগিলেন, “আনার স্ত্রী বুবতী , আনার 
মৃত্যু হইলে না জানি অন্ত কোন্ পুক্তবকে আশ্রন্ব করিবে। তাহা হইলে নে সমস্ত ধন জানার 
পুভ্রকে ন! দিয়া নিলেই ব্যর করিয়া! ফেলিবে। অতএব এখনই এই ধন পৃথিবীগর্ডে কোথা ও 
লিহিত করিয়া হাথ যাউক ॥* ইহ! স্থির করি! সেই বুদ্ধ নন্ক নানক এক দাসকে সঙ্গে লই! 

বলে গেলেন এবং তথান্ন এক শ্থালে বদস্ত ধন প্রোধিভ করিয়া বলিলেন, “বাবা নল, আমার 
মৃহ্যর পত্র তুমি আনার পুত্রকে এই ধন দেখাইস্ব! দিবে। দেখবে ধন তাহার হস্তগত হইবার 
পুর্কে যেন কেহ এই জঙ্গল বিক্রস্থ না করে ।” 

ইহার পর্ব বৃদ্ধ দেহত্যাগ করিলেন » বথাকালে তাহার পুত্রও বয্ঃপ্রান্ত হইল। তখন 
এক দিন তাহার গর্ভধাবিনব বলিলেন, প্বাছা, ভোনার পিত1 নম্বৃকে সঙ্গে লইয়া তাহা সনন্ত 

ধন বনমধ্যে পুতি ব্রাবিয়াছিলেন। হুনি তাহা হুলিথ লইগা আইন এবং কুলসম্পন্তির 
রক্ষণাবেক্ষণে হন দাও। এই কথা গুনিযা। বিধবার পুত্র নন্বকে দিত্রান। কর্রিল, “নন্দ্নানা। 

বাবা কি কোথাও ধন পুতির/ ব্রাধিয়! গিরাছেদ ৮2 নন্ব কহিল, ই প্রহ্থ | কোথা 
পোতা আছে ?৮ প্জঙগগলের নধ্যেশ। “চল না, আমরা রেখানে গিছা ধন লইয়া আলি 1” ইহা 
বলিম্ধা নে কোনালি ও হুড়ি লহ নলের সঙ্গে বনে প্রবেশ করিল এব ছিজ্ঞানা করিল, 
*কোথার ধন লাছে, নাহ। ৪৮ লন্ বেখানে ধন প্রোথিত ছিল ঠিক মেখানে গিষ্কা গাড়াইল , 
কিন্ত ভখন হঠা্ 'ভাহার ননে এমন শর্বা জন্িল বে লে প্রহুকে, “দানীপুত্র, অখানে ধন 

পাইবি কোথায় $* ইত্তানি ছুর্কাক্য বলিতে আরঙ্ক কহিল । সুমার এই নকল পক্ষহবাকা 

শুনিয়াও বেন শুদিল লা । সে কেবল বলিল হবে আহ এখানে খাকিছ। কি লাভ ? চল আদা 
ফিরিয়া! যা$1% ইহার দুই দিন নে দেবার নন্দকে লইয়া বলে গেল, কিন্তু এবারও 

নন্ব ঠরাহাকে পৃষ্কের স্তান্ ছুষ্ধাকা বর্লল। কুমাহ তখন9 কোন প্রন্থান্থর না শি দি 
ফিরিয়া ভাহিতে লাগিল, তিই হাস যাইবা সন্ধ বলে ধন দেখাইস্কা শিব কিন্তু বলদ 
থিকা পরুধবাকা প্রষ্থোণ করিতে খ্াতকা ইহার কার ত কিহই ছিই কহিতে পারি না। 
গ্রামের ভুম্যতিকারী মহাপন বাবার বধু ছিলেন 5 ঠাহাকে ছিজ্াসা করিত দেখি ব্যাশাহথানা 

৯ অর বক্ষ শি) ্ চিত 

» পু হর কর বেইহের প্রব্া ছিল হে হক দিক হুজের কতক হৈ $াহাহ পয 

সুহহব আহ হয হিয়ার কথাও 
ক 



৮৪ প্রথম নিপাঠ 
স্পসিপা্পি প্পোিসপিসপাসপিসতাসপিস্পিসপিপাসপিপাসপিসপাসিসপিসলা পাপী 

কি।১ অনন্তর সে বোধিসত্বের নিকট গিয়। সমস্ত বৃত্তাস্ত বলিল এব* জিজ্ঞাস! করিল 

“আপনি ইহার কারণ বলিতে পারেন ফি? 
বোধিসতব বলিলেন, বনের যে স্থানে দলীডাইয়া নন্দ তোমার প্রতি ছব্বাক্য প্রয়োগ কবিতে 

আবন্ত কৰে সেই স্থানেই তোমার পিতৃধন নিহিত আছে। অতএব আবার যখন সে তোমায় 
গালি দিবে তখন তবে রে দাস তোর য৩ বড মুখ তত বড কথা” ঝঁণিরা তাঁহাকে দেখান 
হইতে টানিক্/। ঘেলিবে কোদাল লইয়া এ বাগ্নগা খুডিবে এব* পৈতৃক ধন তুলিয়! উহা 
তাহারই কাধে চাঁপাইয়া। গৃহে িবিবে। ইহা বলিয়া! বোধিমর্ষ নিক্মলিখিত গাথা 
বলিলেন £₹_- 

নন্দ দ্বান গজ্জে যথ! পক্ষ বচনে 

সেখানেই ধন আছে এই লয় মলে । 
পাইবে তথায় তুমি কৰিলে খনন 
স্থব্ণ মাণিকা আঁদি পৈতৃক যে ধন। 

কুমার বোধিনখকে প্রণান করির! গৃহে প্রতিগনন করিল নন্দকে নর্দে লইয়। যে স্থানে 

ধন নিহিত ছিল পুনরায় সেখানে গেল, বোপিসত্ব যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন তদমমাবে চলিয়া 

পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইল এব* কুলসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ কবিতে লাগিল । ৩দবধি সে 
বোধিসত্বের উপদেশীনুসারে দানাদি পুণ্যকম্মের অনুষ্ঠানে রত হইল এব জীবনান্তে কম্মানুর্ূপ 
ফল লাভ করিল। 

সমবখান--৩থন সারীপুন্রের সার্ধবহারিক ছিল নন্দ এব আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ ভূমাধিকারী 

৪০_স্খছিক্পোজ্গান্ন জীতুন্ক 

[শান্ত। জেতবনে অনাথপিগুদকে লক্ষ্য করিম এই কথা৷ বলিয়াছিলেন __ 
অনাথপিওদ বুদ্ধশ।ননের হিতকলে কেবল জেতবন বিহীরনিম্মাণের জন্যই যুক্তহান্তে চুয়ানন কোটি হুধর্ণ 

ব্যয় করিয়াছিলেন । তিশি ত্রিরত্ব চিত্র অন্য কোন রতুকে ত্র বলিয়াই মলে করিতেন ন 1 শান্ত! যখন জেতবনে 
বান করিতেশ তখন তিনি প্রতিদিন মহা! উপস্থানের * সময় উপস্থিত থাকিতেন- একবার প্রা কালে 

একবার প্রাতরাশের পর এব একবার সাঁয় কালে। তিলি মধ্যে নধ্যে অন্তরুপস্থানেও যাইতেন। কিন্ত 

অনাথপিওদ কখনও রিক্তহন্তে বিহারে যাঁইতেন লা! কারণ তিনি উপস্থিত হইলে আঁমণের ও দহরের তিনি 
কি আনিয়াছেন দেখিবার জন্য ছুটির আঁসিত তিনি পাত কালে যাগ লহঙ্গা যাইতেন প্রাতরাশের পর 

স্বত নব্নীত মধু ও গুড় লইয়া যাইতেন সায় কাঁলে গন্ধ মাল্য ওবন্ত্র লইয়া যাইতেন।| এইরুপে প্রতিদিন 
তাহার যে কত ব্যপ্প হইত তাহার সীম। পরিসীমা ছিল না। হ্হার উপর আবার অন্য কতিপয় কারণেও 
তাহ।র অর্থহানি হইয়াছিল। অনেক বণিক সময়ে সময়ে পর্ণ দিয় ডাহার নিকট হইতে অগ্রাদশ কোটি 
হৃবর্ণ ধণ লইয়াছিল কিন্ত মহাশ্রে্টী কখনও তাহাদ্বিগকে সেই অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে বলেন লাই। তিনি 
পি$ল পাত্র পুর্ণ করিয়। পৈতৃক-ধনের অগ্াদশ কোটি লদীতীরে প্রোথিত কারিয়। রাখিয়াছিলেন কিন্তু প্রথল 
ঝটকার তউবেশ বিববন্ত হওগায় এ পাত্রথলি ননীগওে পড়িয়। গিয়াছিল সেগুলির মুখের বন্ধন ও মুত্র যেমন 

তেমনই (ইল তাহার। দেই অবস্থ।ঘ স্োতোবেগে গড়াইতে গড়াইতে শেষে অর্ণবকুক্ষিগত হইয়াছিল। তাহার 

গৃহেও নিষ্বত পক্ষশত ভিক্ষু উপযোগী অস্্র প্রপ্তত থাটকিত। চতুমহাঁপথসঙ্গমে পুরি খনন কৰিলে উহা! যেমন 
শত শত পাধকের তৃষ্টনবরণ করে অনাথপিও দহ গৃহও সেইকপ ভিক্ষুলজ্বের অভাব মোচন কর্িত--তিলি 

* কাহারও নিকট উপস্থিত হইর়। তাহার পরি5ধ্যার নাম উপস্থান ব| পূজা ॥। ভিক্ষুর] সকলে ননবেত 

হইজ| প্রতিিন তিনবার তখাগতের পারচযা। করিতেন ও তাহার নিকট ধন্বেপদ্ধেশ শুসিতেন | এই শহিচধ্যার 
নান ছিল এহ1 উপন্থংন। এততিন্র মধ্যে মধ্যে আরও পরিচব্যার ব্যবস্থা! হহভ সেওলিকে অন্থরুগস্থান বল! 

হুহত | 

1 পর্ণ-_খজজ মনুস হিতায় করণ শব্দও এই অর্থে ব্যবধত হহদাছে। পত্র ( চিঠি) এহ বখেও 
পখ শক্বের বাবহর যেখা যায। 



পি ছঠটিসচশ সিসিক 

ভিক্গুদিসের নাতাপিতৃদ্থানীক্ষ ছিলেন। এই নিনিন্তই নবযুং লন্যকৃবনুক্ধ এবং অশীি নহান্ববির * পতান্ত াহার 

গৃহে যাইতেন £ জন্য ষে নকল ভিক্ষু বভাাত করিত তাহাদের ত সংখ্যাই ছিল নাঃ 
অন।ধপিশুদের বাসভবন বপ্তস্থসিক 1 এবং নপ্তন্বারকেঠিপরিশোভিত হিল | ইহার চতুর্ধ দ্বারকোঠে 

এক লিধ্যাদৃই্িক1 £ দ্বেবতা বাধ করিতেন ॥ যন নদাকসদুক্ধ ই ভবনে প্রবেশ করিতেন, তখন উত্ত দেবত 
স্বকীয় উদ্বীহ বানস্থানে তিষ্টিতে পারিতেন না, ভীহীকে পুত্রকল্ঠানহ ভূভলে অবতরণ করিতে হইত) 
অশুতি নহাহ্থবির বা অন্য কেন স্থবিক্ধ উপস্থিত হইলেও তিনি এইক্ষপ বিডদ্দনা ভোগ করিতেন । কাছেই 
হাশাতন হই! তিনি চিত্ত! করিতে লীখিলেন, যতদিন মণ গৌতম ও শাঁবকের এখানে আসিবে ততদিন 
আমার শাতি নাই! চিরকীল একবার উপরে যাঁওয়, একবার নীচে লামিয়া আদা। এ কই আর সহা কর) 
যায় না। অতএব যাহাতে তাহারা জার এ দুখে। না হ'তে পারে তাহার ব্যবস্থা] করিতে হইবে) এই সঙ্বপ্প 

করিরা ই দেখত। একদিন বখন শ্রেউর প্রধান কম্মচারী শন করিয়াছেন, তখন তাহার নিকট উগস্থিত হহহ 
দেখা দিলেন । প্রধান কর্দ্চারী জিভান। করিলেন, প্াপনি কে?” দেবতা কহিলেন, “জমি দেখতা, এই 
প্রানাদের চতুর্থ ঘারকোগ্ে বাদ করি।* *আপনীর অন্থদতি কি?” “শ্রেনী কি করিতেছেন তাহা! আপনি 
একবারও দেথিতেছেন লা ॥ তিনি গরিণান চিন্তা না করিয়া বঞ্চিত ধনের অপচন্র করিতেছেন £ ভাহাভে 
কেবল প্রন শৌতনেরই ইখবাবৃন্তি হইতেছে । শে বাবসার বাণিজা ছাড়িয়া! দিয়াছেন, বিবয়কাধা দেখেন 
মা)। আপনি গরহকে নিজের কাদকক্স দেখিতে বলুন এবছ যাহাছে শদণ গৌতম ও ভাহার শরিষ্যণণ নার 
কখনও এ গুছে প্রবেশ করিতে না পারে তাঁহার উপায় করুন|” 

ইহা] শুনি প্রধান কর্দরচারী বলিলেন, "জহি শিখ্বেধ দেবতে। হরে ভাহ।র অর্থ ব্যন্স করিতেছেন সতা, 
কিন্ত তাহা কেবল নিব্বাশপ্র্ বুদ্ধশাদনের উত্ততিবিধানার্থ ! হ্রেছী যি আদাচক চুল ধরিয়া লইক়। গিয়। 
ঘ্বাসরাপেও বিক্রয় করেন, তথাপি আমি ভাহাকে একপ কৌন কথ! খলিভে পরি ন। তুম এখনই এখান 

হইতে দূর হইয়া যাও ( 
আর একবিল ধ বেড প্রেইর দ্য পুত্রের নিকট শরিয়া তাহাকেও উকরূপ গরাদশু ছিরেন এবং দেখানেও 

প্রক্ষপ প্রত্যাধ্যাত হইলেন । সয় শ্রেহীকে কিন্ত এ সদ্বদ্ধে কিছু বলিতে তহার সাহসে কুলাইল ন। 
এদ্রিকে নিরন্তর ছ্বান এবং বিষত্ব কপ্দে পর্রহাত্য এই উভন্ব কারণে বিন দিল ঠরেজর আন হাস হইতে 

লাগিল, আহার সম্পৰিও ক্র প্রাপ্ত হইল । শেকে তিনি ছারিপ্রাত্রন্ত হইলেন, ভাহ!র অশন, বসন ও শন 

আর পূর্ব রহিল ন)) কিন্ত এক্প দীনঘশপত্র হইয়াও তিলি ভিক্ষুলক্বকে দ্বান করিভে বিরত হইলেন ৭1, 
ভবে পুর্ব অত চর্কযহ্যানি রসনা ভৃধিকর পান্য সংশ্রহ করিতে পাত্রিতেন না? 

একবিন অনাধপিওৰ শান্াকে এপপাতপুকহক আাদন এহ৭ করিলে শান্ত লিতাদিলেন। শৃহপতি। তোমার 
গৃহে হিন্দ) দেওছা। হুইচতঙ্গে ত 7 পরেও হইতেছে বটে, শ্রন্। কিন্ত (তাহা অতি অবিদ্ছিঘকর ) 2 পুরাদিন 
যে কাজিক $ প্রপ্ুত হয়, পরদিন তাহারই অবশেষ নাহ বি থাকি (” “গৃহপতি, চুলি রলন্যতৃপ্তিকর খাদা শিতে 
গারিতেহ ন। বলিয়া সক্কোচ হো কারও না, যদি চিত্তের এনহ্রতা খাকে। তাহ হলে অতোক বুদ্ধ ১ এবং 

শ্াহকহিশকে যে খাদ] প্নত্ত হয় তাহ কখনও অইচিকর হহতে পারে না। ইহার কাহশ এই বে একপদ্ানের 
অহাকণ। হে(নছের ঠিতকে প্রহশযোধ্য করিতে পারে তাহার হানও এহশবোঙ্য হহরা খাকে। 

শক্কি শুদ্ধ! সহকারে করে হাহ! বান 

বুদ্ধে কিংবা) সঙ্গে, তাহা হুক্ছ কু নয় , 

বৃদ্ধ পরিচত্যা বছ কজ্যাশ শ্বান, 

নছে কহু হু তাহা জাশিকে নিশা 
হিল হপুবধ কল হুর একজন 

হিতে কুাহাপিক শ শঙ্ধ, অলবর | 
০ শা শট পাশ তি শা পপাপীসপিগপন স্পা শিপ 

*. পতি অহাহরির, হৃষ্তফেবেধ হেলান শহিতি আলিন অন্থান শি)$ ধন সুতি হে 

শকলড সবিঃ সযহভ হংাফিফেন, ঠাহাাত *লহাহবিরা ছে অতি ৬ । 
॥ স্হদিক, সাততালং। 
হ. হিখ [বুক দর্ধাধ হাহ সন্ধে ধাহাহ হার হমহুছি ক । 
$ কার কা নি $ ই] কেন কোন অকলে জোকে অতি হিষ্ত পান । 

$ পহ/কাবুক্ছত হেব টি ক্ববভাবতে শিকপেখেলেহো £ অবলা করিয়া কি সুতা হবতক হতো 
লন্যুশ হেব স। (নি সকল পেন এয সহ মধু অপেক্ষা সক শে দবন্ব। 

শু কুক হত থে এ বেক শখ সাকা নদ কলতুর হহাছে। 



৮৬ প্রথম নিপাঠ 

গৃহপতি, তুমি যে খাদ্য ব্তিরণ করিতেছ তাহ। সামান্ত হইলেও অগ্রবিধ * লাধুপুরুষদিগের সেবায় নিয়োজিত 
হইতেছে। আমি যখন বৌধিসববরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেলীম নাঁমে 1 অভিহিত হইফ্লাছিলাম, তখন এক্ধপ 
অকাতরে সপ্তরত্ব $ দান করিয়াছিলাম যে সমন্ত জদ্ুদ্বীপে হুলকবণ খার্স। শত্তোৎ্পাদলের প্রস্োজশ 

ছিল ন1$। পঞ্চ মহানদীর | জলপ্রবাহ এক সঙ্গে মিশিলে যেমন প্রবল শ্রোতেব উৎপত্তি হয়, আমার 
দানশ্রোতও দেইবপ প্রবল হইয়াছিল । তথাপি আমি এমন কৌন দানের পাত্র পাই নাই, ধিলি ত্রিশরণ প্রাপ্ত 
হইয়াছিজেন বা! পঞ্চদীল রক্ষ। করিয়। চলিতেন। না পাইবারই কথা, কারণ দানের উপযুক্ত সৎপাত্র অতি ছুর্ণভ। 

অতএব, তুমি ঘে ভক্ষা বিতরণ করিতেছ তাহা রমনার কচিকর নয় বলিয়! ক্ষোভ করিও না।” ইহা বলিয়া শান্ত। 
বেলাম্ক্ স্থত্র বলিলেন । 

অনাথপিওুদের এ্রয্যের সময়ে মিখা। দৃষ্টিক! দেবতা। তাঁহ।কে কোঁন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। কিন্ত 
তাঁহাকে দৈগ্কগ্রন্ত দেখিয়। তিনি যনে করিলেন, “শ্রে্তটী এখন আমীর উপদেশমত কাঁজ করিবেন।" ইহ ভাবিয়া 
তিনি একদা নিশীথ সময়ে শ্রেগ্ীর শয়ন বক্ষে প্রবেশ করিয়া! আকাশে আসন গ্রহণপুববক তাহাকে দেখ। দিলেন। 
অনাথপিওদ জিজ্ঞ!সা করিলেন,পআপনি কি নিশিত্ত আসিগ্নাছেন ?" “আপনাকে কিছু উপদেশ দিতে আসিয়াছি।" 

"কি উপদ্বেশ দিবেন বলুন" “শ্রে্টিবর, আপনি পরিণীস চিত্ত! করেন না, পুত্র কন্ার সুথপানে চান না, আপনি 
শ্রমণ গৌতমের শীদনের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ নষ্ট করিযাঁছেন, অথচ বিশ্োপাজ্জনের চেষ্ঠা ছাড়িয়া দিগাছেন। 
কাজেই শ্রগণ গৌতমই আপন্টর বর্তমান দীন্দশর কারণ। অথচ আপনি তাহীর সংষর্গ ত্যাথ করিতেছন্ ন! । 

অদ্যাপি অমণের। পুবববৎ্থ আপনার গৃহে আসিতেছে ৷ তাহার! যাহ! আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবেন 
না সত্য , কিন্ত এখন হইতে আপনি আর গৌতমের নিকট যাইবেন না) শ্রম্ণদিগকেও বাটাতে গ্রবেশ করিতে 
দিবেন না, গৌতমের দিকে কখনও মুখ কিরাইয়াও তাঁকাইবেন না। আপনি নিজের ব্যবসায় বাণিজ্যে মন দিন, 
ফুলসম্পত্তির পুনকদ্ধারের পথ দেখুন ॥ 

ইহা শুনিয়৷ অনাখপিওদ কহিলেন, "তুমি কি আমাকে এই উপদেশ দ্রিতে আসিয়াছ ?” “ই আমি এই 
ডপদেশ দ্বিব বলিয়াই আদিয়াছি।' "দশবল আমাকে একপ শক্তি দিয়াছেন যে তোমার ম্যায় শত সহস্র 
দেও 'সসাকে সম্কজচ্যুত করিতে পাঁরিচব না) 'আশীর শ্রদ্ধ। সুমেরুর স্টপ অচল ও *সুপ্রতিষিভ। ষ্ষে 

রত্রশাসনে শিব্বাণ লাভ হয় আমি তীহার জঙ্ত অর্থ ব্যয় করিয়াছি হে হুঃশীলে, হে কালকর্ণিকে শা তৌমার বাকা 
সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ , বুদ্ধশাসনের অনিষ্টমাধনই ইহার উদ্দেগ্ঠ ৷ অতঃপর তোমার সঙ্গে আর এক গৃহে বাস কর! 
অসম্ভব, অতএব ভুমি এখনই আমার বাটা ত্যাগ কদিয়। অন্থযত্র চলি যাও ।, 

অনাথপিওদ শ্রোতাপন্ন ও আয্যশ্রাবক * কাজেই এ দেবত! ভাহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, 
তিশি বাসস্থানে গিয়া পুত্রকন্যাদি লইয়। নিস্তরান্ত হইলেন , কিন্ত ভাবিলেন, "যদি অন্যত্র বাসের স্থবিধা না ঘটে, 
তাহা হইলে শেগীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া এখানেই ফিল্িয়| আমিব। এইরাপ সঙ্কল করিয়। তিনি নগরের 

অধিষ্ঠাত্র দেবতার নিকট গমন পুব্বক তাহীকে "অভিবাদন কহিলেন । পুরদ্দেবৃতা। জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি 
মলে করিয়। আমিলে £ বিতাঁডিত দেবতা কহিলেন, "প্রভু, আমি ন! বুৰিয়! অনাথপিগদকে একট। কথ 

বলিয়াছিলান , তাহাতে ভিনি জুদ্ধ হহয়া আমাকে গৃহ হইতে দুর করিয়। দিয়াছেন। আপনি আমাকে তাহার 
নিকট লহস্া চলুন এব* যাহাতে তিনি আমায় ক্ষমা করেন ও পুব্ববৎ তাহার গৃহে অবস্থিতি করিতে অনুমতি 
দেন তাহার উপায় করুন।”' “তুমি শ্রেহীকে এমন কি কথা ব্পিয্লা যে তিনি কুদ্ধ হইয়ছেন ?” "আমি বলিয়াছি 
যে ভবিষাতে গৌতম ব। তাঁহার সচ্ের সেব। করিবেন না এবং শ্রমণ গৌতমকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন না। 

* বাহার! চতুনার্গে উপনীত হইয়াছেন এবং ধাহার। প্র সকল মার্গের ফল লাভ করিয়াছেন এই অগ্বিধ সাধু 1 
 বারাণসীরাজ ব্রক্ধদণ্ডের সময় বোধিসব ব্রা্দণকুলে জন্শ্রহণ করিয়। বেলা ন!মে অভিিত হইয়াছিলেন। 

তিনি এক্ৰন্তের মহিত তক্ষশিলাম গিস্। একই গুরুর নিকট বিদঠাশিক্ষ। করেন এবং একপ প্রতিভার পরিচয় 

দেন যে, ওক তাহাকে নিজের সহকারিকূপে নিযুত্ত করেন । এই সময়ে জদ্ুদ্বীপের প্রা সময় সমন্ত রাজ 
পুত্রই ভাহার শিত্য হইয়ছিলেন। অতঃপর তিনি ত্রক্ষদত্তের পুরোহিত হহয়াছিলেন। বেলামের প্রচুর গৈতৃক 
সম্পত্তি ছিল! তিনি ব্রগরের অনুমতি লইয়। উহ দীন ছুঃখীকে দান কেন । সাত বৎসর সাত মান কাল 
অকাতরে এই ছান চলিয়াছিল। ধর্দ্পদরঘকথা ও হমঙ্গলবিলাসিনীতে বেলানক কুত্র দেখা যায়। হহার 
উদ্দেন্ঠ দ!নধর্ধ্ধ শিক্ষা দেওছ। ॥ বৌদ্সাহিত্যে "জু শব্দে ভারতবর্ষ বুঝান্। 

$ সপ্তরহই বথা--হুবর্দ। রড, দুক্তা পি (মরকত, পন্নরাগ প্রস্ৃতি) বৈদ্য), বছে (হীরক ) এবং প্রবাল। 

5 মুলে ভঙ্ঙ্গলম্ ক এইন্ধপ আছে। ইংরাছী অনুবাদক হহার অর্থ করিয়াছেন 5017754 0৮ এই অর্থ 
কিন্তু সমীচীন নহে। 

ঢু পক হহানবী বলিলে পাল সাহিত্যে গঙ্গা, ঘনুনা, আঅচিরবতী সরযু ও মাহী এই পা£টীকে বুক্ধার়। 
ক।লকপী-ল্হীছাড়া, অলচ্ত্ী ॥ 



৪০--থদিরাঙ্গার দাতক। ৮৭ 

ইহ! ছাড় আশি আর কিছু বলি নাই, প্রভু! “একথা বলা নিতান্ত গহিত হইয়াছে! ইহার অর্থ কেবল 
বুদ্ধ শাঁদনে অনিষ্ট কর1। আমি তোঁনাকে শ্রেহীর নিকট লইয়া! যাইতে পাৰিব না! )৮ 

পুরদেবতার নিকট বিফলমনোরথ হইয়। সেই মিথ্যারু্টিকা দেবতা মহারাজ চতুষ্টগ্নের * নিকট গম 
কিলেন , কিন্ত সেখানেও প্রত্যাখ্মাত হইন। অব্তেষে দেবরাজ শত্রে্র শরণ লইলেন এব" আস কাহিনী 

বর্ণন পূর্বক অতি কাতরভাবে বলিলেন; প্দেখুন আগি নিরাশ্রয় হইয়! পুত্রকম্যাদের হাত ধরিয়া পথে গথে 
ঘুরি বেড়ইতেছি দয়! করিয়া আমকে বাসে(পযোগী একটু স্থান দিন” 

শত্রু বলিলেন, "তোস্যর কাজ অতি গহিত হইয়াছে, কারণ ইহা ভিনশাদনের 1 অনিষ্টকর। আনি 
তোমার হইয়! শ্রেঠীকে কিছু বলিতে পারি না, তধে তোমার একট উপায় বলিয়া। দিতেছি, তাহা অবলম্বন 
করিলে তুদি ক্ষমা! গাইবে 0 

দ্বেবতা বনিলেন "দয়া করিয়া তাহাই বনুন | 
"লোকে সহাশ্রেতীর নিকট পর্ণ দির অগাদশ কোটি দর্ণ খ% লইয়াছে । তুমি তাহার কন্মচারীর ( আযুজিকের ) 

বেশ ধারণ করিয়! অত্রতভাবে যক্ষবালক পরিবৃত হইয়া এ দকল পর্ণসহ তাহাদের গৃহে গমন কর! এক 
হাতে পর ও একহাতে বেখন ক লইবে এবং গৃহের ঠিক নাঝখানে দাড়াইয়] যক্ষোচিত প্রতাবের সহিত 

ভর়প্রদশন পুব্ধক বলিবে, £এই তোমাদের খণ পর্ণ, তেস্ী এরথঘ্যের মনয় তোমাদিখকে কিছু বলেন নাই 
এখন ভাহার দীনদুশ। , অতএব তোমাদিগকে খণ পরিশোধ করিতে হহবে) এহকূপে যঙ্ষ-প্রভাব প্রদশন 

কাঁরয়! তুমি উক্ত অ্াদশ কোটি হুবেণ মত্ত নম গ্রহ পুব্বক শ্রেহীর শূন্য ভাগার পূর্ণ করিবে। শেগী অভিরবতী 
নদীর তীরে ধন নিহিত করিয়াছিলেন » তীরতৃমি বিধ্বন্ত হওয়াতে ভহা। নমুদ্রে গিয়। পড়িয়াছে। তুদি গিঞ 
ধৈবপ্রভাব বলে উহ!ও উদ্ধার কর এব" শ্রেহীর ধলাগারে রাঁধিয়! দাও! অপিচ অমুক কানে অঙ্ঠাদশ কোটি 
নুধণ্ আছে , তাঁহ। অন্বামিক, অর্থাৎ, ন্যায়তঃ এখন কেহই তাঁহীর অধিকাসী দহে। তুনি উহাও আহরণ 
করিয়া! শ্রেঠীর ভাগারে রক্ষা কর। এইরূপ চুয়াগ্র কেটি হবর্ণ স গ্রহ করিলে তেমার দণ্কল্ম $ সম্পঙ 
হইবে, তথন তুমি বলিবে “নহাজেষ্টিন, আনায় ক্ষমা কক্ষন। * 

দেখত] *ঘে আজে)” বলি প্রস্থান করিষেন এবং শত যেরূপ ধেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই সেই মত 
কাল কফিলেন। অনম্থর সমত্ত ধন স গৃহীত হইলে তিনি নিশীথ কালে শ্রেহীর শয়নকক্ষে গিছা পুধ্ববৎ 
আকাশ।নীন হইয়| দেখা, দিলেন। 

শ্রেহঠী লিপ্াসা করিলেন "তুদি কে?" দেবতা কহিলেন, “মহা-্রষ্টন্, শামি আপনার চতুর্থ স্বারকোঠস্থ সেই 
অঞ্পবৃদ্ধি দেবতা । আদি দহামোহবশত, বৃদ্ধের ওপ জ/লিতে ল| পায় সে দিল আপনাকে অগ্য।য় গয়ানশ 
দিঘাছিলান এপন ক্ষন প্রার্থনা করিতে আদিহাছি । দেবরাদ শকের পরাদশ সতে মানি পাপের 
আশির করিয়াছি আপনার খাদক দিগের নিকট হহতে অঠ্াদশ কোটি স্বর মাদার করিব সমু গত 

হতে অ্াদণ কো হাবরের উদ্ধার করিয়াছি এবং অদুক স্থান হহতে অগ্ারশ কোটি অশ্বামিক ধন আনিয়]ছি , 
নমুদ্ারে চুয়া কেটি ধন এখন আপনার ভাওারস্থ হইয়াছে। ফলত£ আপনি লেতবনই বিহারনিপ্রাণে থে 
ব্যয় করছেন এইকপে তাহ। আপনার গৃহে ফিছ্গিক্স। আসিয়াছে । বাসস্থানের ভাবে আমার বড় কষ্ট 
ইইতেছে। আমি অন্রতারশতঃ যাহ! বলিয়াহিল!ন 211 মনে করিবেন না আমার ক্ষমা করন ।" 

এই কথ! শুন্ঘ। দনধপিপু্ ভ)বিলেন এ দেব্ত। কৃতাপবাধের শিব করিয়াছে বলিতেছে , নিজের 

দোহও দকার করিভেছে। শান্ত) ইহার বিচার করিবেন এবং ইহার নিকট পিমের ভধেরও পরিচ ফিবেন । * 

থহএব আমি ইহাকে লঙাক্স [দ্ছেহ নিকট লই যাইব 1 নধর (5নি বলিলেন, "বেবি! ধর ক্ষমা করিতে 

হল তবে শান্ত সমক্ষে ক্ষমা পাধনা হিতে হইবে। বেত) বলিলেন, উতব বথা, তাহাহ করব, 

আনাতক শাস্ছার নিই লইরা চলুন (৮ বেশ তাহাই হইবে ।” 

জহতপর তা প্রা হইলে হেজ ছেবতাকে সঙ্গে লইয়া পায় নিকট গোলন এব স্ব বৃহান্থ শিষেন 

ফ্টিজেন ) ভাঙা শুশ্িগ। শান) বজিলেন। শুহলাতি হুষি দেশিতে পাইলে দে যতন পার পঠিনার 
হপাস্ত নাহ 5ঠবিন দাপিউঠহা পাপকে পুশা বাতা নান করেও কিছ হখন পরিবাত ন্বে তখন 6 (কে 

শপ হিস] হুষ্তিতে পর । ছেহক্ষপ খতধিশ সক্রিচায পহিশাযে বেশা শ) হা ভিভাকন স্ঘহি শীল ছেপে 

সহি কও পাপ বলাতে মনে করে। কিয় পরিখাষ জেতে পাইলে উদ পুত্য বলি হনে 

৮. হর স্ব সর থেবতো কর শুলান শে ছাছি 5) 5১ পুরে হক বা) 
+ 5৭ (প৮৩ অহাপুহহ 5 এ ৬ ছু ইহ) বুণাক হহপুকহ সবক হছে ক) 

+ $লখন্, য়ল্ব। 

হত শা 

পঁ 



৮৮ প্রথম নিপাঠ 

অনন্তর তিনি ধন্মপদের এই দুহ'টা গাঁথা বলিলেন £_. 

যতদ্দিন পাপের না! পরিণতি হয় 
পুণাজ্ীনে পাঁপ করে পাপী অতিশঙ্স 
কিন্ত পাপ পরিণাম দিলে দরশন 
বুঝে তার! কত পাঁপে ছিল নিমগন | 

পুণ্যাত্বার মনে এই শঙ্কা অবিরত 
পুণ্যজ্ঞাঁনে পাঁপ বুঝি করিতেছি কত 
কিন্ত যবে পুণ্য ফল দেখা দেয় আসি 
নিম শয় হন ভীর! আনন্দেতে ভাসি। 

এই উপদেশে উক্ত দেবতা আতাপত্তি ফল লীভ করিলেন এব শান্ত'র চত্রলাঞ্িত গাঁদযুলে পতিও হইয়া 

বলিলেন আমি রিপুপরতন্ব, পাঁপাদক্ত মোহাচ্ছন্ন এব অবিদ্যান্ধ এই জন্য আপনার গুণ জীনিতে পারি 
নাই আপনার সম্বন্ধে শ্রেটীকেও কুপরামর্শ দিয়াছিলীম। এখন আমায় ক্ষম! করুন।* তখন শান্ত। ও হী 
উ্তয়েই তাহাকে ক্ষমা করিলেন । 

অতপর অনাথপিগুদ্ শান্তার সমক্ষে নিজেই নিজের গুণ কীর্তন আরপ্ত করিলেন। তিনি বলিলেন 
“গগবন্, এই দেখত! আাঁকে বুদ্ধের সেবা করিও লা বলিয়া! কত বুঝাঁইয়াছিলেন কিন্তু কিছুই আমার 
মতি ফিরাইতে পারেন নাই দান কপি ন। বপিয়াছিলেন ৩থাপি আমি দান হইতে বিগত হই নাই। 
ইহা কি আমার পক্ষে গণের পরিচায়ক নহে?” 

শান্ত। বলিলেন “গৃহপতি তুমি শ্রোতাপন্ন ও আয আৰ্ক ভোৌনার শ্রদ্ধা অচল তোমার জ্ঞান্ন বিশুদ্ধ! 
অগ্এব এই অল্পশক্তিসম্পন্ন দেবতা যে তোমাকে বিপখে লইতে পারেন নাই ইহা! বিচিত্র নহে। কিন্তু যখন 
বুদ্ধের আবিতাঁব ঘটে নাই যখন জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই সেই অতীত কালেও পতিতেরা যে শ্রদ্ধার পরিচয় 
দিয়াছিলেন তাহা! অতীব [বিম্ময়কর। তখন কামলোঁকেশ্বর মার * মধ্যাকাশে অবস্থিত হ্ইয়া অশীতি হন্ত 
পরিমিত ছলদক্গারপুর্ণ অগ্নিকুণ্ড দেখাইয়! ঝলিয়াছিল সাবধান যদ্দি দান কর তবে এই অগ্সিতে দগ্ধ হইবে। 
কিন্ত ইহাঁতেও তাহীরা ভীত হন নাই। অনন্তর অনাথপিগওদের অনুরোধে শান্তা মেই অতীতকথ| আরম্ত 
কক্ষিলেন 2] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তেব সময়ে বোধিসত্ব শ্রেঠিকুলে জন্মগ্রহণ পূর্বক রাজপুক্রবৎ 
লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তাহার বয্ধন যখন ষোল বসব মাত্র, তখনই তিনি সর্বশান্ত্ে 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। 

পিতার মৃত্যুর পর বোধিসত্ব শ্রেঠিপদে নিয়োজিত হইলেন এব" ন্গবে ছরটা দানশালা 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তন্মধ্যে চারিটী নগরের দ্বার চতুষ্রয়ের নিকট, একটা নগরের মধ্যভাগে 
এবং একটা তাহার নিজ বাঁসতবনের পার্খে নিশ্মিত হইল। তিনি এই সকল স্থানে প্রচুর 
দান করিতেন এব* শীলসমুহের পালন ও যথাশান্ত্র প্রাতিমোক্ষ 1 শ্রবণ করিয়া! চলিতেন। 

একদিন এক প্রত্যেক বুদ্ধ সপ্তাহস্থায়ি সমাধিতঙ্গের পর ভিক্ষাচর্ধ্যাবেল। সমাগত দেখিয়া 
তাঁবিলেন, আঙ্র বারাণমীবাসী শ্রেষ্ঠির গৃহে ভিক্ষা কর! যাউক। তখন তিনি তান্ুল লতাথণ্ড 

* যাঁর বা! বশবর্তী সার বৌদ্ধ সতে সব্ববিধ পাপপ্রবৃত্তির উত্তেজক । ঝৌদ্ধের! ভিন জন প্রধান দেবতাঁর 
কথ! যলেন_ শুক্র মহাব্রক্ষা এব সার। ইহাদের মধ্যে শক্র ও ম্ংর কামদ্বেংলেকের অধিপতি) পুৰ্ব 
জন্মাঙ্জিত দান ধম্মের ফলে এই উচ্চপ্দ লাভ করিয়াও মীর মনুষ্যকে পাপ পথে লইতেই আনন্দ বোধ করে। 
ইহার তিন কণ্ঠ তৃষ্ণা, রতি ও অরতি অর্থাৎ ক্রোধ | ইহাঘের অত্যাচারে বিশ্ববদ্ধাণড বিত্রত। সিদ্ধার্থ যখন 
বুদ্ধ লীন্ত করেন, তখন দার তাহার প্রতিকুলাচরণ করিয়াছিল কিন্ত বৃতকাঁধ্য হইতে পার্রে নাই? ভিক্ষুর! 
গ্রামে শ্রবেশ করিলে মর খামবানীদিগের হয় কঠোর করিয়া তুলে তাহারা ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, অনেক 
সমহে ছব্বাক্কা প্রশ্নোগ করিয়া! ভিক্ষুদিগকে তাড়াইল! দেহ । ফলত, গ্রঃান ও মুসলমান্দিগের পক্ষে যেমন 
স়তান, বৌদ্ধদিগের পক্ষে সেইরূপ মার । স স্কৃত ভাষায় সনন্দেবের লামান্বর “মার । 

+ আতিমোন্ বিনক্পিটচককর অংশবিশেষ এব ভিক্ষুদিগের অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়মসস্ই ॥ ইহা বিহারে 

প্রতি উপোন্খ দিনে পঠিত হইয়া! থাকে। প্রত্যেক নিয়ন পাঠ করা হইলে ভিক্ষুদিগ্রকে লিচ্ঞাসা কর! হয় 
ভাহার! কেহ ইহার বাতিত্রম করিহাছেন কি ন1। 

চে 
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দবা দন্তধাবন কবিলেন, অনবতপ্তদ্রহে * দুখ পরক্ষালন করিবন,নঃশিলাতিবে পপ তং 
হইলেন, কটিবক গ্রহণ করিলেন, চীবর পরিধান করিলেন র্ যৌখিৰ মৃন্বরথুর আহরণ 
পূর্বক, যখন বোধিসত্বের প্রাতবাশেব জ লালাবিধ উপাদের ও রে, 
হইতেছিল ঠিক সেই সদরে আকাশ্পথে তীহাব দ্বাবদেশে উপনীত হইলেন? ++ ৮ 

তাঁহাকে দেখিবাঁমাত্র বোধিসত্ব আঁবন হইতে উিত হইয় পা্খন্থ ভৃত্যের দিকে দৃপ্টিপাত 
করিলেন, সত্য কহিল “আনায় কি করিতে হইবে আদেশ করুন।* বোধিসব্ব বলিলেন, 
“আধ্যের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়! আইস |” 

তনুহুূর্কেই পাপিষ্ঠ মার নিতান্ত ব্যন্ত ও উদ্দিগ্ন হইয়া! উঠিল। সে ভাবিল, 'এই প্রত্যেক 
বুদ্ধ সপ্তাহকাঁণ কিছুই ভক্ষণ করে নাই) আগ বদি অনাহারে থাঁকে তাহা হইলে নিশ্চিত 
মারা ঘাইবে। অতএব শ্রে্ঠী যাহাতে ইহাকে থাদ্য দিতে ন! পারে তাহার বাব! করিতে 
হইবে এই বন্ষল্প করিয়। দুবাত্বা। তখনই মাঞ্জাবলে বোধিসত্ষেব গৃহে অণীতি হন্ত বিস্তৃত এক 
প্রকাণ্ড ঝুপ আবির্ভাবিত করিরা উহ প্রজ্জলিত খদিবাঙ্গারে পুর্ণ করি! রাখিল। উহ! 
হইতে এনন ভীষণ জানার উৎপত্তি হইল যে বোধ হইল সেখানে অবীচির আবির্ভাব হইয়াছে । 
এই কুপ সমাপ্ত হইলে সার আঁকাঁশে বসিয়া রহিল। 

এ দিকে যে ভৃত্য প্রতোক বুদ্ধের হস্ত হহতে ভিক্ষ/পাত্র আনিতে যাইতেছিপ সে এ কপ 
দেখিরা অত্যান্ত ভীত হইল, এবং বোধিসবের নিকট কিরিয়। গেল। বোধিনব নিজঞাসা 
করিলেন, “তুমি ফিরিলে কেন, বাপু”, বে কহিল, “প্রভু, পথে এক ভয়ঙ্কর জলদর্গারপূর্ণ 
কূপের আবির্ভাব হইস্াছে » তাঁহার এমন ভীষণ আল। যে অগ্রসর হওয়া অগস্তব।* তাঁহার পর 
অভান্থ ভূতোনাও যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া এত ভয় পাইল যে ভাহারা 
ছুটিয়া৷ পলায়ন করিল | 

তখন বোধিসক চিন্তা করিলেন, “আজ কুটকম্মা মার আদান দানের "অন্তরা হইয়াছে। 
কিন্ধু দেখিতে হইবে, শত, সৃহত্র মারেও আসাকে কিরূপে দহ্বলচাত কল্দিতে পারে। দেখিতে 
হইবে কাহার শমভা আঁধক, আদার না মারের ।৮ অনন্তর পার্খে যে অন্নপাত্র ছিল তাহাই 
হাতে লইয়। তিলি নিছে গৃহ হইতে লিক্াস্ত হই অগ্রিকুণ্ডের ধারে উপনীত হইজেন, এব" 
উদ্ধদিকে দৃর্টিপাতপুর্ব্বক মারকে দেখিয়। জিজাঁসা করিলেন, “কে হে তুনি?১ “আমি মার” 
নিই কি এই প্রজলিত অঙ্গারকুণড প্রস্তত করিয়াছ 1” “হাঁ, নিই করিযাছি। “কেন 
করিলে?! “ভোমার দানে বাধা |দবার জন্য এব* এই প্রত্যেক বুষ্ধের জীবনলাশের অন্য |” 
“আমি তোমাকে দানে বাধ! দিতে দিব না, এই প্রত্যেববুদ্ধের পীবনও নাশ করিতে দিব না! 
সঙ দেখিতে হইবে আদাদের দধ্যে কাহার এতাব অধিক, তোমার না লাশর )" 

অনস্থর বোধিরব কুট ধারেই দণ্ডায়মান হইয়া বলিরেন, “ভগবন্ প্রত্যেক বুক, এই 
কুখের মধ্যে অধইশিরে পড়িতে হয় তাহাও শ্বীকা14, ভথাপি আমি ফিছ্িয়া যাইব ন। "নানার 
কেবল এই প্রার্থনা আপলার জও ষে ভোলা আনিহাছি তাহা গ্রহণ করুন|? 

নশ্বর তিনি এই গাথা হজিলেন ২৮ 
উদ্ধপান্ৰ দব শেয়ে নয়কে পল্ল- 

সেও ভাল অন ছেল তব নাছ বান রর 
ধন ও) নাহাপাধ তান ফানরজ ॥ 

অতএব হুড কি 2৩ এর হুমি 

এই শক্ষ্য ঘোনা হাহা এ হি ঘতান 

হউক সাধক জবর হাহ হীরক) 
স্পা পালা লিগ দশক লিক পাশপাশি পি ০ 

ছ আদবতপুখহ- হিম লাখে হি হিশহ ও ইহ র ডল (6১ পর্ব অধ ত্য বেজ শখ এর তন 

বেএাহ হি দই শখ হতে হা লা হত হহাহ। 

মানে রি আন পাও 
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৯৯ প্রথম নিপাঠ 

এই বলিয়। বোধিসত্ত অন্নভাগুহান্তে অকুতোভক্ষে সেই অঙ্গাবেব উপব পাঁদ বিশ্ষেপ 
করিলেন , অমনি অশীতিহস্ত পরিমিত কুণ্ডের তল হইতে এক অপুব্ব মহাঁপদ্ম উথিত হইল। 
উহার বেণুরাণি তীহার মন্তকোপরি প্রত হইস! সুবর্চর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, 
তিনি (সেই প্রস্ক,টিত পন্মেব উপর ) দীড়াইয়! প্রত্যেক বুদ্ধের ভাঙে ভোজ্য ঢালিয়া দিনেন। 

প্রত্যেক বুদ্ধ অন্ন গ্রহণ করিয়া বৌধিসত্বকে ধন্যবাদ দিলেন এব* ভাগ্ুটা আকাশে 

উৎক্ষিপ্ত করিরা লব্মজনসনন্ষে স্বয়* আকাশমার্গে হিমালয় প্রস্থান কবিলেন। তাহার গমন 

পথটা নান। আকাঁবযুক্ত মেঘপউ.স্কিব প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
মারও পরাস্ত হইয়! দ্ুপ্মনে স্বস্থানে চলিয়। গেল। তখন বোঁধিসত্ব, সেই পগ্মোপরি 

দণ্ডায়নীন থাকিরা সমবেত জন্সমূহকে লীলাদি ধম্ম শিক্গ। দিলেন এবং শেষে সকলকে 

সঙ্গে লইয়া বাদগৃহে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর তিনি যতকাল জীবিত ছিণেন, দানাদি 

পুণ্যকম্মের অনুষ্ঠান কবিতেন এব* দেহান্তে কম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তির জন্য লোঁকান্তর প্রস্থান 

করেন। 

[ কথাবসানে শান্ত! বলিলেন, “৩বেই দ্েখিতেছ তোমার সত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে দেবতার কথায় কর্ণপাত 
করে নাই ইহ। তত আশ্চয্যের বিষয় নহে। অত, যুগের জ্ঞানী, ও থান্দসিক পুরুষদ্দিগের কাধ্য ইহ! অপেক্ষ। 
অধিক বিষ্ময়কর |” প্ 

সমবধান-_-এ প্রত্যেক বুদ্ধ দেহত্যগ করিয়া নিববাঁণ প্রাপ্ত হন কাঁজেই তাহার আর জন্ম হয় নাই। তখন 

আমি ছিলাম বারাণসীর সেই শ্রেন্ঠী।] 

৪১ তলোশ্প-্ক জাতক । 
[ শান্ত। জেতবনে লোশক তিষ্য নামক জনৈক স্থবির সম্বন্ধে এই কথ! বলেন। 
লোশক তিষ্য কোঁশলদ্েশস্থ কোন কৈবাত্তর কুলক্ষয়কর পুন্র। ভিনি এমনই ছুরদৃষ্ট ছিলেন যে প্রত্রজা 

এহণের পরেও ভাহার ভাগ্য ভিক্মী নিলিত না। তিনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন মেখানে হার 
ঘর কৈবর্তের বান ছিল , তাঁহার! গতিদিন জাল লইয়া সরিত্তড়াগ(দিতে মৎস্য ধরিগ্পা জীবিকা! নিব্ধাহ করিত 
কিন্তু খে দিন লোশক জননী জঠরে প্রবেশ করেন, সে দিন কাহারও ভাগ্যে চুগাপু টিট। পত্যন্ত জালে পড়ে নাই। 
তদ্দবধি তাহাদের মুহুমুৎ* বিপদ্ ঘটতে লাগিল লোশুক ভূমিষ্ঠ হইবার পুব্বেই গ্রামখানি সাত বার অগ্নিদগ্ধ 
হইল, সাত বার রাজার কোপে পড়িয়। দু তৌগ করিল। কাজেই অধিবাসীদিগের দুর্ীশীর আর নীম। 
পরিমীমা রহিল লা) তাহারা ভাবিতে লাগিল "পূর্বের ত আমরা বেশ ছিলাম এখন আমাদের এরূপ ছুর্গতি 
হইল কেন? নিশ্চিত আঁমাদের মধ্যে কোন কালকণণ প্রবেশ করিয়াছে । এস আমরা ছুই দলে ভাগ হ্হয়! 
দেখি কোন্ দলে মে অধিষ্ঠান করে।” ইহা স্থির করিয়! তাঁহারা ছই দলে ব্তিক্ত হইল প্রত্যেক লে 
রহিল পঞ্চশত কৈবর্তপরিবার। অত*পর ষে দলে লৌশকের জনক ও গর্ভধাব্রিণী থাকিল তাহাদেরই 
বিপত্তি ঘাটল। তখন সেই ছুর্দশাপন্ন পাঁচ শ ঘর আবার ছুই দলে বিভক্ত হহল। এহ্রপে ক্রমে ভাঁগ করিতে 
করিতে তাঁহাক্সা অবশেষে লোকের জনক ও শখ(রগ্ুকে অপর সকল পরিবার হহতে পৃথক্ করিল এব 
বুঝিতে পারিল তাহাদেরই ঘরে কাঁলকণী'র আবিভাব হহয়াছে। অতএব তাহার। এ কৈথর্তদম্পতীকে প্রহার 

করিছ দুর কৰিয়। দ্িল। 
লোকের গর্ভধারিণনী অতিকণ্টে দিনপাত করিতে লগিল এব* য্থাকাঁলে লোশককে প্রসব করিল । যাহার! 

কম্মফল-ভোগার্থ চরম জন্ম লাঁভ করেন তাহাদের অঙ্থাভাবিক উপায়ে প্রাণনাশ অসন্তব কারণ কলনীর গর্ভে 
প্রদীপ রাখিলে যেমন ডহা। বাহির হইতে লক্ষ্য ন। হইলেও ঠিতরে দীথিম।ন্ থাকে, খাঁহাদবের মনেও সেহরূপ 

 অহত্লাতের বাসন! ব্লবতী থাঁকে কিন্ত কেহ তাহা বাহির হইতে ডপলন্ধি কক্সিতে পারে না। লে!শকের 

জপনী পুত্রের লালনপাঁলন করিতে লাগিল কিন্ত তিনি যখন বড় হহয়] ছুটাচুটি করিতে (িখিলেন তখন একদিন 
তাহার হাতে একঘাস। খাপর। দিয়া “এ বাড়ীতে ভিক্ষা! করিতে য।* বলিয়া ডাহাকে এক গৃহস্থের বাড়ীতে 
পাঠাইয়। দিল এব নিজে সেই অবসরে পলাইক্আা গেল। এইরুপে লোশক সম্পূর্ণ অসহা হইয়া পড়িলেন 
তিনি ভচ্ছি্ কুড়াইহা ক্কুখ। শান্তি করিতেন যখন যেখানে পারিতেন নিত! যাহতেন, তাহার বান ছিল পা 
শরীর মলে আস্ছ্র খাকিত। ক্ষলত* ভিপি শা শুপিশাছের ক নয় অতি কষ্টে শীবন ধারণ করিতেল। লোকে 

* পুরীযাশী গ্রেত। ইহাদের জঠর গুহার ন্যাপ বৃহৎ অপচ সু্ঘবিবর চরহ সন্ত, কাঁজেহ ইছাযের 
কখনও কুন্রিবৃত্তি হয় ন!। 



৪১ লোশক জাতক । নিও 
পপ পিপি সিশিশীশিপীপি্পশিশীশী শাশীসিস্পাশা শশী কিশাশিশিশাশীশিশীিিশী শিপ 

ন্যায় একটা একটা কিয়! খু'টিছ। খাইতে । . 
এইরূপে ক্রমে লোৌশকের সাত বংসর বদন হইল । একদিন ধন্ম দেনাপুতি সারীপুত্র শ্রাবস্ী নগরে 

ভিক্ষাচধ্যাত বিচরণ করিবার দয় তাঁহাকে এ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া! ভাবিলেন, “অহে, এই হতভাগ্যের 
ঘাড়ী কোথায়? এবং বরুণাপরবশ হইয়া বলিলেন, “এস তন আমার নিকট এস” লোশক ভাহার 
নিকট উপস্থিত হইয়া ্রণিপাঁত পৃ্বক সন্গুখে দীডাইলেন। ধন্ম বেনাপতি জিজ্ঞাসিলেন, “তৌমার মাতা! পিত! 
কে, বাড়ী কোবায় 9” “মহাশয়, আলি নিগান্ত অসহায় । যা! বাপ আদাকে পইয়। ছালাতন হইয়াছিদেস , 

তাহার! আমায় ফেলিয়। চলিয়। গিয়াছেন।” "তুগি প্ররজ্যা গ্রহণ করিতে চাও?” “চাইব লা কেন? কিন্ত 
আনার মৃত হতভাগ্যকে কে প্রত্রজা। দিবে?” “নামি দিব” “তবে দয়! করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা দান 
করুন ।” তথখন্ সারীপুত্র লোখককে থাওয়াইলেন, মঙ্গে কছিয়! খিহাঁছে ফিরিলেন, হহম্তে শান করাইয়! দিলেন 
এবং প্রথমে প্ররহ্যা, পরে যখ!কালে উপমম্পদ্! দ্বান করিলেন ! 

বৃদ্ধবঙ্গনে এই বলক *স্থধির লেখক তি” না প্রসিদ্ধ হইয়(ছিলেন। গাহার অনৃষ্টের এননই দোষ 

ছিল যে, তিনি কখনও পথাপ্ত ভিক্ষা পাইতেদ না। ঘেস্থানে প্রভূত দ্বানের ঘটা! হইত, দেখানেও তাঁহার 
পেট পুরিয়। আহ!র জুটিত লা, যাহ নহিলে দেহরক্ষ। অনন্তর, তিনি কেবল তাহাই পাইতেন। ভাহার 
ভিক্ষাপাত্রে এক হাত! ধাঁ দিলেই বোধ হইত যেন উহ! পুর্ণ হইয়াছে , কাজেই উহাতে আর ধরিবে না 
খলিয়। লেকে অবশিষ্ট যাও তাহার পার্থ অপর তিক্ষুকে দি করিত । এক্ধপও শুন। যাঁয়। ভাহাঁকে যাগ 

দিব্র নদস্থ পরিব্বণকাবী্গ পাও হইতে দহন। অবশিষ্ট ঘাগ অন্তহিত হইত। পি, কচুক্ি শ্রভুতি ছর্ববয 
খাবা বটন করিবার সদ্যূও ঠিক এইরূপ ঘটিত! লোশক বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ক্রমশঃ ত্বদর্শা হইলেন অর্থ 
লাভ করিলেন, কিন্ত ভিন্ষ প্রা্ডি বকে ভাহীব অদৃ্দো বণ্ডিল না। 

অবশেষে লোশতের কাঁলপুর্ণ হইল থে কক্্রফলে তিনি এত কাল জন্ম গ্রহণ করিয়া 'আমিতেছিলেন, তাহার 
পথ্যবসান হইল, তাঁহার পরিনিব্যাণের সমর সমাগত হইল। ধম্ম-সেনাপতি ধ্যানিযোগে থুঁঝিতে পিজেন, 
লোশক দেই দিনই নিব্ব14 লা করিবেন । আহার ইচ্ছ। হইল, "আর ইহাকে পদ্যাপ্ত পরিসাণে আহার 
কর্াইতে হইবে । ভিনি লোপককে সঙ্গে লইফ্া ভিক্ষার্থ আঁধন্তী নগরে প্রবেশ ধরিলেন। ্প্ন' পারীপুত্র 
ভিক্ষা পাত্রহন্তে নেই ব্হজনাকীর্থ নগরের দ্বারে ঘ্বারে ভ্রদণ করিতে লাগিলেন, কিন্বর লোশক নঙ্গে ছেলেন 

বলির! গে দিন ভিক্ষ। দেওয়। দূরে থাকুক, কেহ তাহার অভিবাদদ পত্যন্ত কহিল ন!। তখন সারীপুত্র লোশককে 
বলিলেন “আপনি বিহীন প্রতিগ্রমন পুধ্বক আদনশালাথ * অবস্থিতি করুন, আনি কিমুৎক্ষণ পরে ফিরিব।” 
লে।শক বিহারে ক্ষিক্রিয়া ণেলেন গারীপুন্র আবার ভিক্ষা আরম্ক করিলেন, এবং যাহ! পাইলেন তাহ 

»লোশককে দিও বলিয়া বিহারে পাঠাইয়। দিলেন । কিতা যাহার] এ খাকা লই) গেল, তাহার) লৌশকের 
কথ। তুলিয়া গেল এব" নিচ্ছরাই সন্ত খাইক। ফেলিল। 

এই্িকে খারীপুত্র বিহারে প্রত্যাবর্তন পূর্বক লেকের নিকট গমন কম্সিলেন | লোশক তাহাকে প্রখিপাতি 
করিলে সারীপূত্র জিভাসিলেন, "আপনার জন্ত হে ভোজ্য পাঠাইফাহিলান তাহ! পাইাছেন কি?" লোশক 

ঝলিলেন, প্যখনদযে পাইববৈ কি।” হ্হ শুনিয়া! সাঁহীপুহ্র জভিছাত্র দু'খিত হহলেন এব" বেল। কত 

হইয়াছে তাহা দেখিতে লাগিলেন । তখন মধ্য অতীত হহয়াছিল নারীপুত্ লোশককে আদনশ/লাতেই 
অবস্থিতি কহিতে অনুরোধ করিকা কোশলরাঁদের প্রাযাদাতিমুখে যাহা করিলেন । কাজ! পরিচারকদ্ি*কে 

হার হন্ত হহছে ভিক্কাপান্জ লইডে আদেশ থিলেদ এবং মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হহযাছে সৃতরাণ অন্ধ আহার 
করিবার মম নাহ দেখিয়। ভহা দধু ঘ্বভ নবশীত ও শর্করা ঘার! পুর্ব করাইর। বিলেন। 8 আনীগুত্র তাহা 

লইয়। আতুদে এতিগদন করিলেন এব *আহন সহায়, এই চহুদধুর £ তেন কর” বফিছা লোশকের 
সুখে ঘাকাহলেন। এ(িভাদন সাইীপু্র ভাহার জনা এত কহ বীকার কিছ ভেদ) দহ করেল 

এই চিন্তার লোশকের বড় লয্জ। হইল তিনি খাহতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন । তদশনে সাহীগুত্র 

বলিলেন, "আসুন বিল কারবেন না আনাকে এই পাত্র হপ্রে করিয়া খাড়াইন্। থাকিতে হহবে, আপনি 
উপবেশন করিছ। আহারে প্রবৃত্ত হইন আমার হাত ছাড় হংলে পার শাদা অবৃশ্য হইবে ।* 
চক 555222রিনী কিতা নী 

ক হত হিুবিপেজ উপষেশন করিবার হর। 
+ মধ্যাক্টের পর বৌস্ধণ্তঙ্গুবিশ্ের পক্ষে অহ তা তৎসকূশ সঙ্গল খান] শিহি্ঠ) পুকাকছে তিক্ত 

কৃতদে জ্বভ'বে ₹ও খোদিত কযা :0র ছা ঘন সম পিক্পপন বহিতেন। রী 
যব স্কত নববীত এব" শর্করা এই হাতি অহকে চতুদহূর বত) ইহার সহিত “পধানুতা পখনিহ চলনা 

কয়া হাহাতে পা । 
চি 



৯২ প্রথম নিপাঠ 
__ ৮ শশীশশীপপাপাপাশীপশিপিপপপিপিপিপীপপপাপিপপিপিপিপিিশিপিপশিপিিপিশিপিশিপিপিশপিপা্পাপীপাপিপাপিপিপাপিপাশিশপীশাপিাপিীিশিশিশিশিশশিশ পপি 

তখন মহাআা। ধর্দ সেনাপতি পাত্র হত্তে লইয়। দবাড়াইয়! রহিলেন, স্থবির তিষ্য তাঁহা হইতে আহার আর 
করিলেন। ধন্ম সেনাপতি পুগাবন্লে সে দিল পাত্রস্থ ভোজ্য অদৃশ্য হইতে পারল না, স্থবির তিষ্য জন্মের 
মধ্যে একবার তৃত্থির সহিত উদর পূর্ণ করিলেন। অনন্তর সেই দিনই তিনি পরিনিব্বাণ লীভ করিয়া পুনজ্জনস 

শ্রহণ হইতে অবাছতি পাইলেন। মমাকসমবদ্ধ য়ং উপস্থিত থাকিয়া ডাহার অগ্রিক্রিয়া সম্পা্ন করাইলেন, 
এবং ভিক্ষুগণ তীহার চিতাভম্ম ন"গ্রহ পুব্বক তদুপরি এক চৈত্য নিম্মাণ করিলেন । 

তদনন্রর ভিক্ষগণ ধন্মসভায় সমবেত হইয়। বলিতে ল!গিলেন, *হ্রাতৃগণ, লৌশকের স্থা় হতভাগ্য দ্বিতীয় 
দেখ! খায় না। তিনি একদিনও পয্যপ্ত পরিমাণে ভিক্ষা লাভ করেন নাই। কিখ এত মন্ভাগ্য হইয়াও 
তিনি অর্থতব প্রাপ্ত হইলেন উহ! অতি বিন্ময়ের বিষয় | এই সময়ে শীস্ত! মেখানে উপস্থিত হইয়া তিক্ষুদিগের 
কথ! শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "লোশক নিজ কল্মফলেই পধ্যাপ্ত ভিক্ষা লাভ করেন নাই আবার 

নিজ কম্মফলেই অর্থৰ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতীত জন্মে তিনি অন্তের প্রাপ্তির ব্যাথাত ঘটা ইয়াছিলেন, 
সেই পাপে তিনি এ জন্মে এ৩ অল্প পাইয়!ছেন , কিন্তু অতীত জন্মে তিনি স"দার দুঃখময় এব অনিতা। 
কোন পদার্থের স্থায়িভাব নাই ইত্যাদি তব্ব দর্শন করিয়/ছিলেন , এই পুণ্যবলে এ জন্মের অবসাঁনে অহত্ব লা 
করিলেন” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আবস্ত করিলেন ।] 

পুরাকালে সম্যক্সমুদ্ধ কাশাপেৰ * সমম্নে কোন গ্রামে এক শীলবান্, ধন্মপরায়ূণ ও 

সুঙ্মতত্বদর্শী স্থবির বাস করিতেন) এ গ্রাষের ভূষ্বামী ভীহার ভরণ পোষণের ভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন অন্যত্র একজন অর্থন্ ছিলেন , তিনি সঙ্বস্থ সমস্ত ভিক্ষুর সহি 
সমভাবে বাঁপ করিতেন, “আমি প্রধান কখনও এরূপ ভাবিতেন না! একদিন এই মহাত্মা 
উল্লিখিত ধন্মনি্ ভৃন্বামীব আপয়ে উপস্থিত হইনেন। ইতিপূর্বে আর কখনও তিনি গ্র গ্রামে 
পদার্পণ করেন নাই , তথাপি তাহার আকার প্রকার দেখিযাই ভূস্বামী এত মুগ্ধ হইলেন বে, 
তীঁহাব হস্ত হইতে সমন্মানে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূব্ধক তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইন্স! গেলেন এবং 
আহারগ্রহণার্থ অন্থরোধ করিলেন। অনন্তর তীহার মুখে কিয়ৎক্ষণমাত্র ধর্মকথ! শ্রবণ 
করিদ্থা ভূন্বামী বলিলেন, "প্রভু, দয়! করিয়া! অদূরে আমাদের যে বিহার আছে সেখানে গিয়া 
বিশ্রাম করুন, আমি অপবাহে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।” আহ্ তাহাই করিলেন 
এব* বিহারবাসী স্থবিবকে অভিবাদন পুব্বক অতি শিষ্টভাবে আসন গ্রহণ করিলেন । 
স্থবিরও পরমসমাদরে তীহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং আহার হইয়াছে কি'ন! জিজ্ঞাসিলেন। 
অর্থন্ বলিলেন, “ই, আহার হইয়াছে” “কোথাগ্র আহাৰ কবিলেন ?” «এই গ্রামেই , 
ভূম্থামীর গৃহে ৮৮ অনন্তর আগন্থক কোথায় অবস্থিত্ি করিবেন জিজ্ঞাস! কৃবিলেন , নির্দি্ 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পুর্ববক ভিক্ষাপাত্র ও চীবব ত্যাগ করি”ণন এবং আসনগ্রহ্ণন্তে ধ্যাননগ্ 
হইস। অন্তরূটি ও চতুদার্গ ফলগ্রাঞ্চিজলিত আনন ভোঁগ করিতে লাগিলেন । 

বেলাবসানে তুম্বানী ভূত্যগণসহ গন্ধ, মাল্য ও সটতল প্রদীপ লইয়া বিহারে উপনীত 
হইলেন এবং বিহারবাসী শ্বিরকে প্রণিপাত পুব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ এখানে এক 

অর্থনের অতিথি হইবার কথা ছিল » তিনি আসিয়াছেন কি ?” স্থবির বলিলেন, “হণ, তিনি 

* ইনি গৌতমের অধাবহিত পূর্ববর্তী বুদ্ধ। “বুদ্ধ” বিলে অনীম ও অযোধজ্ঞানসম্পন্র ব্যক্তিকে 
বুঝায় । তিপি সংসারাণবের কাগ্ডাঁরী এব* নিব্বাধদাভা। বুদ্ধহপ্রতখির জনা তাহাকে কোটিকল্পকাল জন্ম 
জন্মান্তর এ্রহণ করিয়া শীলা এক্ষাপূববক চগ্িঞএরের চর মাঙকর্ধ সাধন কারিতে হয়। শেষে বুদ্ধরূগে 
আবিভুততি হইয়া তিনি ধম্মচক্রের প্রবর্তন করেন জনসাধারণে তাহার শাদনানুসারে পরিচালিত হয়) মৃত্যু 
পর বুদ্ধের আবু অন্তিত্ব থাকে না, তিনি পরিনির্ববাণ লাভ করেন কালসহৃকাঁরে লোকে হার শাসনও 
ভুলিম যা ভখন বার নুতন বুদ্ধের আঁধিভ1ব ঘটে। এইরূপে যুগে যুগে বহু বৃদ্ধের আবিভীব ও 
তিরোভাব হইয়াছে এব* হইবে। বৌদ্ধ মতে গৌতনের পুর্বববস্তী চব্বিশ জন বুদ্ধের নাম এই 2__দীপক্ষর 
কৌগিণ্য, নঙ্গল হুমনা, রেবত, শোভিত, অনবদশাঁ পগ্ম, লা পাস্সেনর, সুমেধা, লতি, শরির অর্থবপা, 
ধরা, সিদ্ধার্থ, তিষ্য। পুরা, বিপনূমী (বিবর্শা) শিবী। বিহ্বভু, ককুচ্ছন্দ, কোণাগমন ও কাশাপ। অতঃপর ষে 
বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে, তাঁহার নাল মৈত্র । 

ক 

ক 
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আগিয়াছেন।৮ পতিলি কোথা?” পঅনুক প্রকোর্ঠে ৮”. তাহা শুনিয়া ভূম্বামী অর্থনের 
নিকট গেলেন, তাহাকে প্রণান করিয়া একপার্থে উপবেশন করিলেন এবং ধর্দ্বকথা গুনিলেন। 
শেখে সন্ধ্যার পর বখন ঠাণ্ডা হুইল, তখন তিনি চৈত্ো ও বোধিদ্রমে পূজা দিলেন, প্রদীপ 
জালিলেন এবং অর্থন্ ও স্থবির উভয়কেই পরদিন তোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিগ্জা গৃহে কিরিলেন। 

বিহারবাদী স্থবির ভাবিলেন, “ভূম্বাণী দেখিতেছি আমার হাতছাঁড়। হইবার উপক্রম 
হইয়াছেন। যদি এই অর্থন্ এখানে অবস্থিতি কবেন, তাহা হইলে আমার কোন প্রতিপত্তি 
থাকিবে না এইন্সপ চিন্তা করিহা হিলি দনে মলে বড় অসন্থষ্ট হইলেন এবং বাহাতে 
আগন্তক এ বিহারে চিপদিন বা করিবার সন্কর না করেন, তাহার উপায় দেখিতে আগিলেন। 
স্পন্থান-সমজ্ধে নহন্ যখন তাহাকে আসিয়া অভিবাদন করিলেন, তথন স্থবির তাহার সহিত 

বাকালাপ পর্য্যন্ত করিলেন সাঁ। আগস্থক তীহার মনোভাব বুন্বিতে পারিদ্া ভাবিলেদ, 
“এই স্থবির বুবিতে পারিতেছেন না যে ভুম্বাদীর নিকট বা ভিক্ষুদজ্ৰে ইহার যে প্রতিপত্তি 
আছে, আমি কখনই তাহার অন্তরায় হইব না।” অনন্তর তিনি একোষ্ঠে প্রতিগনন পূর্বক 
ধানস্থ হইয়া! অন্তদূর্ি ও চতুর্সার্গফলপ্রান্তি নিত সুখহুধা পান করিতে লাগিলেন ) 

প্রভাত হইলে বিহারবাসী স্থবির আস্তে জান্ডে কীদরে ঘা দি! এবং নখপৃঠ্ঠ দ্বার দ্বারে 
আঘাত করি৷ একাকী ভূম্বাদী গৃহে চলিয়। গ্রেলেন। * ভূম্বানী তাহার হন্ত হইতে ভিঙ্গা 
পাত্র গ্রহণ পূর্বক জিজ্ঞাপিলেন, “আগন্থক কোথা ?” স্থবির বলিলেন, প্নামি আপনার 

বনু কোন সংবাদ রাখি না। আমি কামর বাজাইলাম, দরলার ঘা দিলাম, কিছ্য কিছুতেই 
তাহাকে জাগাইতে পারিলান না) বোধ হইতে তছে কনা তিনি এখানে বে বনগ্ত চর্বধাচুষা উপকরন 
কবিস্বাছিলেন, তাহ! এখনও জীর্ণ কথ্তে পারেন নাই; কাজেই এত বেল। পর্য্যন্ত নিত্রাক্রান্ত 
বুছিগ্াছেন। এক্সপ লোকের প্ীতিসাঁধন করিতে পারিলেই, দেধিতেছি, 'লাপনি নিজেও 
গ্রীতিলাভ করেন (৮ 

এদিকে মে অর্থন্ ভিক্ষাচর্যটাকাঁল পর্যাস্ত অপেক্ষা করিয়া হানাস্তে বেশ পরিবর্তন 
করিলেন এবং ভিক্ষাপাত্র ও চীবরদহ আকাশপথে অন্তত্র চলিয়া গেলেন। 

ভূম্বামী বিহীরবামী স্থবিরকে স্বত, মধু শর্করা ও গ্ৃতমিশ্রিত পরনান্ধ ভোজন কর[ইলেন 
এবং সুগন্ধি চূর্ণ ছার! তাহার পাত্র পরিষ্কার পুর্ধ্ঘক পুনরায় উহ পায়স পূর্ণ করিয়া ঝলিলেন, 

শ্মহাণর, বোধ হয় অন্ পণশ্রনে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন 3 আপনি হাহার জন্ত এই পারদ লইর। 
যান।* স্থবির কোন আপত্তি না করিয়া উহা হাতে লইলেন এবং চলিবা সদয় ভাবিতে 
লাগিলেন, “এই অর্হন্ যদি একবার এন্খপ পরমানের আন্বাদ পান, ভাহ। হইলে গলাধাক্ঞা বা 

জাঁথ ঝা! খাইলেও এদ্ান পরিতাগ করিবেন লা । কিন্কুকি করিছাই ব| ইফকে ভাড়াইতে 

পারা বায় 1 এই গাযদ যি অপর কাহাবেও থাইতে পি, ভাঁহা হইলে কথা প্রকাশ হয়! 
পড়িবে » জলে ঢালিহা ফেলিলে উপরে ঘি তভাসিঙ্ক। উঠবে, ভুমিভে নিক্ষেপ করিলে দেপহুনধ 
কাক আলি সু ছুটবে ।* হলে দলে এইকুপ তেওলপাড় করিতে করিতে কিং্ষপ পরে ডিনি 
এক এঞক্ষেত দেখিতে পাহলেন | তখন তিনি উহার এক প্রা্থে চলার হাক কহিয়া 

তলুধো ত পান্ধস টালিছা হিলেন এবং হতপরি আরও অঙ্গার চলা শিয়া বিহারে ফিব্রিা ৫েলেন। 

সেখানে দর্ছন্কে দেখিতে না পাইয়া ভিনি বুষ্ততে পাঠিবেন এ বগা হাঙাত নলের আব 
আনিতে পাহিয়াই আপন) হইতে অন্তত্র চলিয়া দিস্কাছেন । 

শোপিস এশা সপ চে পন সে ০ পাশ শিট 

ক. বিহার হিছুযিদকে হাস্য পক্তি কোর শেখিত কস হাহাইবাই ও হাতে আছ করেযাঃ 
খা) ভিলা? হ'জমহসী হয় ইচেও নহে হে, বুশ ভিত হে) আচ (বর শিদ্ভন শারান শখ 
বেবেত হলে শা এই অন্য হিলি হাস্য বেপেছে বলের বাহ(ইঘা ও হি হবার করিহা হই তেগেই 
সখ] কন । এ 
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তখন, হাঁয়, উদবের অন্ত কি পাঁপ করিলাম । বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
তাঁহাব এরূপ অন্ৃতাপ জমিল যে অল্পদিনেব মধ্যেই তিনি প্রেতবৎ অস্থিচন্মর্াব হইলেন এবং 
মৃত্যুর পব নিবস্গগমনপুব্ধক শতমহআ বৎনর যন্ত্রণা ভৌগ করিলেন। অনপ্তর সেই পরিপক 
পাপফলে তিনি পঞ্চশতবাব উপধু্ণপরি যক্ষযোনি লাভ কবিলেন। এ সকল জন্মে তিনি 
কেবল এক এক বার উদর পুর্ণ কবিয়৷ গর্ভমল ভন্মণ কবিম়াছিলেন, জীবনেব অবশিষ্ট কাঁলে 
কোন দিনই তাহা ভাগ্যে পর্যযা্ড আহার জুটে নাই। ইহার পর তাহাকে আবার পঞ্চ 
শৃতবাব কুুবরূপে জন্মিতে হইয়াছিল। কুকুর জন্মে তিনি একদিন মাত্র বমিত অন্নে 
উদরপূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুকুরলীলাবদানে তিনি পুরব্বাব নরত্ব লাভ করিয়া 
কাশীরাজ্যে এক ভিক্ষুকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এব* “শিত্রবিন্দক* এই নামে অভিহিত হন। 
মিত্রবিন্বকের অদৃষ্টপ্বোষে সেই হুর্গত পরিবারেব দুর্থতি শতগুণে বর্ধিত হয়ঃ কাজেই 
দেহধারণের জন্য তাহাব ভাগ্যে কাঞ্জিক ভিন্ন আব কিছু জুটিত না, তাহাও এত অল্প পরিমাণে 
পাওয়। যাইত, যে কোন দিনই উদবস্থ খাগ্য নাভির উপরে উঠিত নাঁ। তাহার নাঁত। পিতা 
আর ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া এক দিন তাহাকে “দুব হ, কালকর্ণী” বলিয়া প্রহার 
কবিয়! তাভাইয়া দিন। 

এই সময়ে বোধিসব বাবাণসী নগবের একজন দেশবিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন , পঞ্চশত 
শিষ্য তাঁহার নিকট শিল শিক্ষা করিত । বাঁরাণসী বাসীদিগেব মধ্যে প্রথা ছিল ঘে তাহার! 
দরিদ্র বালকদিগেব ভরণপোষণ ও শিক্ষাবিধানেব ব্যবস্থা। করিতেন পিভৃপবিত্যক্ত মিক্রবিন্বক 
বখন ঘুরিতে ঘুবিতে বাঁবাণমীতে গিরা উপস্থিত হইলেন তখন তিনি এই প্রথার মাহাত্ম্য 
বোধিসত্বের পুণ্যশিষ্যন্ধপে * বিছ্যাভ্যন কবিতে লাগ্িলেন। কিন্তু মিত্রবিনাকের প্রকৃতি 
অতি পরুষ ও ছুর্দীস্ত ছিল , তিনি সব্বদা সহাধ্যায়ীদিগের সহিত মারামারি করিতেন, দণ্ডভর্থ 
সনায় ভ্রক্ষেপ করিতেন না। এরপ ছাত্র থাকার বোধিসত্বের পাঠশালার নিন্দা হইল, তাহার 
আয়ও কমিল। এ দিকে মিত্র বিন্দক বালকদিগের সহিত বিবাদ করিয়! এব* গুর্বপদেশ 
তুচ্ছজ্ঞান কবিয়া শেষে একদিন পলায়ন কবিলেন এব* নানান্থানে বিচরণ করিতে কবিতে এক 
প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইলেন | সেখানে তিনি মজুর খাটিয়। দিনপাত কবিতে লাগিলেন 
এব" এক অতি দরিদ্র! শারীব পাণিগ্রহণ কবিলেন। তাহার গর্ভে তাহার ছইটা সম্তান 
জন্মিল। 

অতঃপর গ্রামবাসীরা সুশাসন কাঁহাকে বলে, $ দু,শাঁপন কাহাকে বলে, ইহা ব্যাখ্যা 
কবিবার নিমিত্ত মিত্রবিন্দককে শিক্ষক নিযুক্ত করিল। তাহাব! তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত 
বেঙনেব ব্যবস্থা কর্সিন এব* বাসের জন্ত গ্রানদ্বারে একখানি কুটার নিম্মাণ করিক্সা দিল। 
কিন্তু মিত্রবিন্মক সেখানে বাপ করিতেছেন, এই একমাত্র কারণে খ্রানবাশীরা অচিরে বাজার 

কোপতাঁজন হইল এব* একবার নগ্ন, দুইবার নয়, পাঙবার দওভোগ করিল ।॥ তাহাদের 

গৃহগুলিও সাতবার ভক্মীভূত হইল এব* জলাশয়গলি সাতবার শুকাইয়া গ্েল। 

তখন তাহার। চিন্তা করিতে লাখিল, “মিত্রবিন্দকের আগমনের পুব্দে ত আদর! বেশ সুথে 

ছিলা , কিন্তু তিনি আসিগ্মাছেন অবধি আমাদের নিত্য নূতন বিপদ ঘটিতেছে।” 
এই সিদ্ধান্ত করিয়া! তাহারা মিত্রবিন্দককে লগুড়প্রহারে গ্রাম হইতে দূর করিয়! দিল। 
মিত্রবিদ্দক সপরিবারে বিচরণ করিতে করিতে এক রাক্ষমসেবিত বনে উপনীত হইলেন। 

* ইংরাজীতে বাহাকে ০০119 50101%৮ বলা বায়। এক্ষপ ছাত্রের ব্যয়ভার তাহার আমীর শজন্ 
বহন করে না ছান ভাওার হহতে প্রদ্ত হয়। সিত্রবিন্দকের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থ! দেখি বুফিভে পার! 
যান প্রাচীনকালে ভার্ভবধে অনাধাত্রষ অবিদ্কিত ছিল না। 

& হাজোর সীমাসহ্গিহিত শ্বাম (01900 ৫ *11130০]1 

$ শানন অথাৎ বন্দু । 



লো্শক-জাতিক । ৯৫ 

সেখানে রাক্ষসেরা তীহার ত্ত্রী ও পুত্রকে মারিয়া খাইল$ তিনি নিজে পলায়নপুর্বক প্রাণ- 
রক্ষা কবিলেন এবং বহুস্থানে ভ্রমণ করিম) অবশেষে সাগক্তীরবর্তী গন্ভীঝ। নামক পট্টনে উপনীত 
হইলেন। সে দিন এ প্রন হইতে একখানি অর্ণবপোতি ছাঁভিবার উদ্বোঁগ করিতেছিল। মিত্র- 
বিন্দক উহার একজন কর্মচারী হইর। পোতে আবোহণ করিলেন । পোতগানি প্রন ছাঁড়িবার 
গর সপ্তাহকাল বেশ চলিল? কিন্তু তাহার পর সাগরবক্ষে এমন নিশ্চল হইয়া রহিল যে, বোধ 
হইল যেদ উহ! কোন নগ্ন শৈলে সংলগ্ন হইয়া অবকুদ্ধ হইয়াছে? কোন কালকর্ণীর অনৃষ্ 
দোঁষে এন্সপ ছুর্দৈব নংঘটন হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া, পোতারোহিগণ সেই কালকর্ণী কে, তাহ! 

জানিবার জন্ত গুটিকাঁপাত » করিল) এই গুটিকাঁপাতে সাতবারই সিত্রবিন্দকের নাম 
উঠিল। তখন তাহাবা একখানি বাশের ভেলাথ সহিত মিত্রবিদ্বককে যমুদ্রগর্তে নিঙ্দেপ 
করিল , পর যুহূর্ধেই পোতখানি নির্কিদ্রে চলিতে লাখিল। 

নিত্রবিনক অতিকষ্টে ভেলারু চড়িয়া! বদিলেন এবং তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিক্জা চলিলেন। 
সুস্যকৃদদুদ কাঁহাপের সদয় শীলাদি পালন করিয়! ভিনি যে গুদ) বঞ্চহ করিহাছিলেন, এখন 
তাহাবই প্রভাবে তিনি দমুদ্রবক্ষে এক ক্ফর্টিক-বিমানে 1 চারি জন দেবকন্া। দেখিতে পাইয়া 
তাহাদের সহিত এক সপ্তাহ সুখে বান করিলেন বিনান্বানী প্রেতের! পর্যায়ক্রমে সপ্তাহ 
কান সখ ও সপ্তাহ কাল ছুঃখ ভোগ করিয়। থাকে ) কাজেই সপ্তাহাস্তে তাহাদিগকে দুঃখ 
ভোগার্থ অন্তত্র গমন করিতে হইন। ত্রাহার1 মিত্রবিন্দককে বলিয়া গেল, “আমরা ্রতিগঘন 
না কর! পর্যান্ত তুদি এইখানে অবস্থিতি কর।” কিন্তু তাহার! প্রস্থান করিবামাত্রই দিত্রযুন্দক 
ভেলাগ চড়িয়া এক রজত বিমানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে আটজন দেবকন্! 
দেখিতে পাইলেন । অনন্তর সেখান হইতেও যাত। কিয়! তিনি অগ্রে মণিময় বিমানে যোল- 
জন এবং পরে কাঞ্চনময় বিমানে চব্বিশ জন দেবকন্ত! নস়নগোঁচর কর্িলেন। কিন্তু তিনি 
তাহাদের কাহারও কথাঙ্গ কর্ণপাত নল! কতির। ভেলা চালাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে 

দ্বীপপুগ্রমধ্স্থ এক যুঙ্ষপুত্রীতে উপনীত হইলেন। সেখানে এক যঙ্গিনী ছাগীত্র দেহ ধারণ করিস! 
বির করিতেছিল ॥ মিত্রধিন্দক তাঁহাকে ষন্দিণী বলি! চিনিতে পারিলেন না, ছাগী ভাবি! 
মাংদলোভে নারিবার আঁশাঁয় তাহার পা ধরিদ্বা ফেলিলেন। সে যক্িণী-হছুলভ গ্রভাববদে 

তীহাকে এমন বেণে উৎক্ষেপণ করিল যে, তিনি আঁকাশমার্গেসমুত্র পার হইক্স| ঘুরিতে ঘৃক্সিতে 
বারাণপী নগরের কণ্টকলমাকীর্ঘ এক পুরিথাপৃষঠের উপর গিয়া পড়িলেন এবং সেখাল হইতে 
গড়!ইতে গড়াইতে ভুলে গিয়া থাদিলেন । 

এ পরিখার নিকট ত্রাঙ্গার ছাগল চরিত) থে বনয়ের কথা হইতেছে, তখন তস্কবেরা 

স্থবিধ। পাইলেই উহাদিগের ছুই একটা অপহরণ করিত । কাজেই ছাগপালকের চোর ধন্দিবার 
নিদিত প্রচ্ছন্গভাবে অবস্থিতি করিত। 

নিত্রহিনদক দীড়াইয়! ওর সমস্ত ছাগ দেখিতে পাইলেন এবং ভাঁবিলেল “সনূত্র-গর্ভস্থ দ্বীপে 
একটা ছাগের পা ধরিয়াছিলান বালফা লিক্ষিণ্ড হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি » হম ত 

ইহাদের একটার পা ধারলে পুনর্ধার নিক্ষিপ্র হইর! সেই বিমানবাসিনী দেবকভাপিগের নিকট 
শি পর্ব ৮ এই চিন্তা করিয়। ভিনি কালব্লিস্থ বাতিবোকে একটা ছাগেহ পা ধরিলেন, 

ছ1গউা ভা ভা করি! উঠিল ও অমনি চারিদিক হইতে ছাগ্লাজকেরা ছুটির! আমিন এক 

পৰ্যাটা, এভকাল চুত্রি করিয়া রাজার ছাগল খ্াইয়াছশ বণিয়্া ভাহাকে বাধিয়া ফেলিন ও 

মারিতে সাগিতে হাজার নিকট লইয়া চলিল। 

* ঠিকু ওইকাশাত নহে, ইহা এক একার কাডপল!কা। ছায়া] সাপিংকেত হইত । 
$ নান হলে বেষয়ণ এব সন্তহ্িক ক্কেবপিফেতন্, ভিতইু হুক ইহা বিচ । হবে 

যান শিক লাতষ পনগি্থ 7 অনানে হে চহহকন্যাতবহ জলেখ ফেখে হাহ এছ ভ্রেঠজাযপিহা আাকািলী 

[শেহ। 

পশাশ শা শশাটিশীপিশিশি সপ 



৯৬ প্রথম নিপাঠ 
পাশ সপিিসি পসপিসিসিল ১ 

এমন সময় বোধিসব পঞ্চশুত ব্রাহ্গণশিষ্যপৰ্বিবৃত হইর স্রানার্থ নগরের বাহির হইতে 

ছিলেন। তিনি দেখিবামাত্রই মিত্রবিন্দককে চিনিতে পারিলেন এব* ছাগপালক দিগকে 
জিজ্ঞাসা করিজেন, ”কিহে বাপু সকল, এ ব্যক্তি যে আমার শিষ্য , তোমরা ইহাকে ধরিয়া 
কেন?» তাহাঝ। বলিল ঠাকুর, এ ব্যাটা চোঁৰ একটা ছাগলের পা ধরিয়া! লইয়া যাইতে 
ছিল এমন সনয় ধর! পড়িগ্সাছে। আচ্ছা, ইহাকে আনায় দাও ন| তেল? এ আনার দাদ 

হইয়া থাকিবে ।+ “বেশ কথা তাহাতে আপত্তি কি?” বলিয়, তাহারা মিত্রবিন্দককে 
বোধিসত্বের হস্তে সমর্পণপৃর্ধক প্রস্থান করিল। তখন বোধিসব জিজ্ঞান! করিলেন, “মিত্র 
বিন্দক, তুমি এ৩দিন কোথার ছিলে ?” মিত্রবিন্বক তাহার নিকট আনুপুর্বিক সমন্ত বুা্ত 
নিবেদন কৰবিলেন। বোধিসত্ব বলিলেন, হিতৈধীদিগেব উপদেশ না শুনিয়াই এ হভাগ্যের 
এইরূপ ছু্দশা হইয়াছে । 

হিতকাদ হহদের নধুর বচন 
তুচ্ছ করি উড়াইয়া দেয় যেইজন 
নিশ্চয় সে সুঢ় হয় লাঞ্চন। ভাঁজন 

অজপদ ধরি দেখ দিত্রক যেমন। 

অতন্পর অধ্যাপক ও মিত্রবিন্দক উভয়েই ন্ব স্ব কম্মান্ূপ ফলভোগার্থ লোকাস্তর গমন 
করিলেন। 

[ সদবখান__তখন স্থদবৰ তিষ্য ছিলেন (সিজবিন্দক ও আসি [ছলাঁন সেই লোঁকবিখ্যাত অধ্যাপক | ] 

£ক্াযিত্রবি্দকের অসণরৃভাতের সহিত হোঁখর-বগিত শন্িসিযুসর এক আররদেশীয় ইশ ডপাখ্যানাবনী 
বর্ণিত সিন্দবদের আখ্যায়িকার কিকিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে মিত্রবিন্দকের 
কাই ডিবি আঁখ্য।য়িকাঁছয়ের বীজঙ্গরপ ৬৩খ্পরিদৃন্ত দেবকপ্গশ হোপর বখিত আসি যাহরেণ 
কাঁলিপসে। প্রভৃতি শায়াবিনীদিগের আদিপ্রকৃভি লিন্দবাদ যেরপে বহুবার সঞদ্রে যাত্রা করিয়)।ছিলেন »ব 

এক একবার এক এক দ্ধূপ বিপদে পতিত হহয়। ছণ্েন মিত্রবিন্দকের সম্বন্ধেও সেহব্প বর্ণনা দেখা যায় 
(৮৪ ১5৪ ৩৬৯ ও ৪৩৯ স খাক জাতক দ্রপ্ভব] ) 

৪২৯ হস্5তসাতি জাতি । রর 

[শান্ত। জেএবনে জনৈক লোভী ভিন্মুকে লক্ষ্য ক রয়! এহ কথা! বলিয়ছলেন অন্যান্য ভিক্ষুর। একদিন 
শান্তার নিকট গ্রিয়। বলিলেন ভগবন্, এই তিগ্ষু বড় লোভী শান্ত! জিজ্ঞাসিলেন “কেমন হে এ কথ| 
সত্য নাকি? দেবলিল হৃ! প্রভু “তুমি অতীতকালেও লোহেতু প্রাণ হারাইয়াছিলে এব তোমাঁর 
দৌষে যাহারা বুদ্ধিমান্ সাহারাও স্বকীয় আবাস স্থান হহতে নিক্ধাফি৩ হইয়াছিলেন। ইহা বলিয়। শান্তা 
সেই অতীত বুত্তান্ত বলিতে আরম্ত করিলেন -_ 

পুরাকালে বারাণসীবাঙজ ব্রহ্মদত্তেব সময়ে বোধিসত্ব পারাবতরূপে জন্মগ্রহণ কবিস্াছিলেন 
তখন বাবাণনীবাসীরা পুণ্যকামনাক্স পক্দীদিগের সুবিধা ও আশ্রস্কের জন্ত স্থানে স্থানে খড দিয়া 

ঝুভি প্স্তত বরিয্ধা ঝুলাইয়া রাখিত। বারাণসীর প্রধান শেহীক্স পাঁচকও রন্ধনশালায় 

এইরূপ একটা ঝ.ভি ঝলাইয়া ঝাখিগ্াছিল। ঝেধিসত্ব সেই ঝ,ডিতে বাস করিতেন। তিনি 
প্রতিদিন প্রা কালে আহারাম্বেষণে চলিয়া হাইতেন এব* সায় কালে ফিরিয়া আসিয়! ঝ্ড়ির 
ভিতর শুইয়া! থাকিতেন। 

একদিন এক কাক এঁ রৰ্নশালার উপর দিয়! উভিয়া যাইবার সময় অস্্যুক্ত ও নিম্ন 
মত্স্তঘা সের গন্ধ পাইয়া উঠা খাইবার জএ্ লোলুপ হইল এব* কিন্ূপে অভিলাষ পূরণ করিবে 
ইহা চিন্তা করিতে করিতে অদুরে বসিয়া রহিল। অনস্তর সন্ধ্যার সময় বোঁধিসন্বকে রন্ধন 



৪২--কপোত জাতক ! ৯ 

শালায় প্রবেশ কত্রিতে দেখিয়! নে স্থির করিঘ, এই পাঁরাবতকে অবলম্বন করিষাই কার্যযসি্ধি 
করিতে হইবে। 

পন্নধিন কাক প্রাতঃকালেই দেই রন্ধনশালান নিকট উপস্থিত হইল এব* বোঁধিসব বাহির 
হইয়া! আহাঁরস*রচার্থ যা! করিলে তাঁহার পশ্টা, পশ্চাঁৎ চলিল। বোধিনৰ জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “ভর, তুনি জআদাব নর্দে চরিতেছ কেন ৮৮ কাক বলিল, “স্বাসিদ্, আপনার চাল 
চলন আমার বড ভাল লাগিয়াছে, আমি এখন হইতে আপনার অনুচব হইয়া থাকিব 1৮ 
বোধিসব বলিলেন, “লৌদ্য, আমার খাদ্য এক রূপ, তোদার খাপ্ত এক বূপ , আনা অন্থচর 
হইলে তোগার অস্থবিধা ভোগ করিতে হইবে ।৮ “ন্বামিন্, আপনি যখন আপনার আহার 
অন্বেষণ করিবেন, আমি তখন আনার আহার ন*্গ্রহ করিব এব নিত আপনার সঙ্গে 
নণ্পে থাকিব 1 “বেশ তাহাই হউক, কিন্তু তোনাকে খুব মাবধান হইব! চলিতে হ 

এইবূপে কাঁককে সতর্ক করিয়া বোধিসব্ব বিচরুণ করিতে করিতে তৃপ্বীজাদি খাইতে 
লাগিলেন, কাঁকও নেই মনয়ে শোনয়পিওমনূহ উল্টাইয়া কাটাদি কুত্র প্রাণী থাইতে 
বাইতে উদর পূর্ণ করিল এব* তাহা পর বোধিসত্বের নিকট জানি বলিল, “ন্বানিদ্ 
আপনি অনেকক্ষণ ধৰিয়। ভোজন করেন , অভিভোজন করা! ভাল নয় ৮ অতপর বোগ্ধি 

সবের আহার শেষ হইলে তিনি বথন স্যার নন বাসন্থানাভিদুখে চলিলেন, তখন কাক ও 
তাহার অন্থগাদী হইল এব" শেষে সেই রুকনশালার প্রবেশ করিল। পাঁচক ভাঁবিল, 
“কপোত আর একটা পশ্দী সঙ্গে করির1 আনিয়াছে? ॥ সুতরা* সে উহারও জ্ত একট! ঝুড়ি 
ঝলাইয়া দিল। তদবধি এ পক্ষিৎত্ন রন্নশশনাঁর একত্র বাস করিতে আগিল। 

ইহার পর একদিন শ্রেষ্ট প্রচুর নস্ভ ও দন আানমন করিলেন ১ পাঁচক সেওলি রন্ধন 
শালার নানাহ্থালে খুলাইম রাধিল। ভাহা। দেখিয়া! কাকের বড় লোভ জন্সিল, সে স্বির 

করিল, কাঁল চরায় নাঁ গিয়। দিননানে এখানেই থাকিতে হইবে, এব* এই নংস্যনাংস 
খাইতে হইবে। অনন্তর নে সনন্ত ত্রাত্রি ( পাড়ার ভাণ করিয়া) আর্তলান করিতে করিতে 
কাটাইল। প্রভাভ হইলে বোধিসত্ব বলিলেন “চল, ঘন্ধু, চরার যাই।” কাক বলিল, 

“আন্ত আপনি একাই যান , আদার কুশ্ে খড় ব্যথা হইয়াছে 1 বোধিলক বলিজ্নে, “নোম্য, 
কাকের বে কুক্ষিরোগ হয় ইহা ত কখনও শুনা যাঁর নাই। তাহার। প্রাত্রিকাঁলে প্রতি 

প্রহরে নাফ্ধি এক একবার (ক্ষুধার) অবদহ্গ হইয়া পড়ে, কিন্তু দীপ্বস্তিকা থাই! সেই 
সেই দুহূর্ভেই শুপ্রিৃদ্তি করিয়া খাকে। তুনি শিশ্চিত এই রফদপালার নসমা স 
থাইবার জন্ত লাঙাফিত হইয়াছ। তুনি আনার সঙ্গে চল, ননুষ্যের খা তোমার পক্ষে 

ছ্পাচা। এ্রক্ূপ লোভের বশী তি ল।, হাত সঙ্গে ট্যি  আও এ কিছ 

লইবে, এস। কাক বছিল রি প্র আনার চলিবার নাঁধা লাই ।শ বেশ, তোনার 

বাবহানেই উদ্দেশ্তে্র পল্চি্ধ পাওয়া যাইবে । ভবে লাবখান, যন লোনের সশবধা 

হইয়া কোন সঙ্গত কাজ করিও না? কাককে এইন্প উপদেশ পি বোছিনস্ শি 

'বহারস প্রহার্থ চলিম্বা গেলেন ।। 
এদিকে পাক পানা ন লইহা তাহা পান পকারে পাক কছিত আবস্স কিন এব 

কুন পাও এপ হইতে বাশ্পনি 'দশার্ব উহ্ছাপের সুখ একটু খুলিয়া পিছপা এক তক্কটা পি তজহ উপর 

৯ * বাখিয়া বাহিরে শিয়া ঘাম সুছিতে তা? ল/ হাকও ডিক দেই সম্পর এডি কইতে 

লি ওর শাদা বাড়াইজা বিল এব দেখি ত পাইল পাঠক বাহিত গিন্ধ ছি) খন ও তাকিল 

পি শশিক্পি 

ও তু *লরিনশাবনক 3 এই বৃ হও 22) বেনু হট তছাকবার ছ হয ৬৭ ক € 

বৃহ লাজ 

সু 



৯৮ প্রথম নিপাঠ 
সমাস সস স্পা | সিসির সমস্ত 

মা'স থাইয়। মনোরথ পুর্ণ করিবার এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে! তবে একটা বড় নান 
পিও খাই, ৰা চুর্ণনা*ন খাই তাহ! বিব্চেনার বিষয় | চুর্ণদা*ন ছারা শীঘ্র উদরপূর্ণ কৰা 
অসম্ভব, অতএব একটা বড় পিওড লইয়া ঝুড়িব ভিতর বসিয়া খাওয়াই সঙ্গত।, এইরূপ 
দিদধান্ত করিয়। সে উড়িয়া! গিয়া ঝাঝরিব উপর পড়িল, অমনি ঝাঝরিখানি ঝনাৎ করিয়া 
উঠিল। পাচক এ শব্ধ শুনিয়া ব্যাপার কি জানিবার জত ছুটিয়। রকনশালায় প্রবেশ করিল 
এব* কাঁককে দেখিতে পাইয়া বণিল, বটে, এই ধূর্ত কাঁক প্রস্ুর জন্য যে মা*ম রাকিয়াছি 
তাহা খাইতে আগিয়াছে। আমি প্রভুরই চাকর, এ ধূর্তের চাকর নহি। ইহার সঙ্গে আমার 
সম্বন্ধ কি?” অনন্তর পাঁচক ছার রুদ্ধ করিয়া কাঁককে ধরিল, তাহাব সব্ধ শরীর হইতে 
পালকগুলি উৎপাত করিয়! ফেলিল, আদার সঙ্গে লবণ ও জীবা বাঁটিয়া এব* উহা! টক 
ঘোলেব সহিত মিশাইয়। তাহার গাঁয়ে মাথাইল এব* এহ অবস্থায় তাহাকে ঝুডির মধ্যে 
ফেলিয়া! রাখিল। সে অতিযাত্র বেদনাক্ অভিভূত হই) আর্তনাদ করিতে লাগিল। বোধিসত 
সায়'কালে বিবিয়া আসিয়া তাঁহার এই ছরবস্থ! দর্শনে ভাঁবিতে লাগিলেন, “লোভী কাক 
আনার কথ। না শুনিয়। নৃহা দুঃখ পাইয়াছে। অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন £__ 

হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন 

স্বেচ্ছাচারী যেই ল। করে শবণ 
বিপত্তি তাহার জেনে! দুনিবার 
এই দেখ কাক প্রমাণ তাহার । 

বোধিসত্ব এই গাথ। আবৃত্তি করিম বললেন “সতঃপর আমিও এখানে থাকিতে পারি 
না।” অনন্তর বোধিসত্ব অন্তাত্র চলিয়া গেলেন; কাক সেখানেই ততক্ষণ, পধ্ত্ব প্রাপ্ত হইল। 
পাঁচক তাহাকে ঝুডিন্দ্ধ আবজ্জনারাশিব উপর ফেলিগ্া দিল। 

[কথান্তে শান্ত সঙ্য5ওষ্টর় প্রকউত করিলেন তাহ শুনিয়। সেই ভিক্ষু অন।গামিফল লাভ করিল । 
সমব্ধান ৩খন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এব আমি ছিলাম মেই পারাবত । ] 

৪৩-_০বশুকু জাতন্ক । 
[ শ্ন্ত। জেতবনে কোন অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ করিয়া এই কথা বলিক্াছিলেন । 
ভগবান নেই ঙিক্ষুকে জিজ্ঞন। করিলেন পলৌকে বলে তুমি অবাঁধ্য একথা সত্য কি?” ভিক্ষু 

লি নুর দোষ শবীকার করল শান্ত বলিলন “ভু খ অহীভ কাঁলও এইক্ূপ অবাধ ছিলে এব তন্িবন্ধন 

প খ্ভদ্িণের উপ দৃণ অন্বহেল ক রহ! দর্পন পলে প্রথা কলিয়হলে অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা 

আরন্র করিলেন *--] 

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ের সময় বোধিসত্ব কাশীরাজো কোন মহাবিভব্শালী কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। জ্ঞানোদয়ের পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে কামনাতেই ছুঃখ এব* নৈষ্কাম্যে 
প্র্কত সুখ। অতএব তিনি কাঁমন! পর্রিহাঁরপূর্ব্বক হিমালয়ে গিয়া * খষিপ্রত্রজ্ গ্রহণ 

* মুলে হিনবন্ত এই পদ আঙে। ইতিপূর্বে আরও ক মকটী জাভকে [ইষবন্ত শখের প্রয়োগ প1ওর়! 
গিয়াছে হিমবন্ত বলিল পালি সাহিতো কেবল হিমীল্ বুঝার না। কৈশাস গন্ধমাদন চিত্রকুট 
স্বর্ন ও কানডুই পব্বত ইহার অন্তর্বস্তী। ইহতে স!৩টা মহাদরোবর আছে তাঁহ। হইতে পঞ্চ মহানদঘী!র 

উদ্ভব হইরাছে। প্রত্যেকবুদ্ধ অহন্, দেবত। খুবি যক্ষ প্রভৃতি এখানে অবস্থিতি করেন। 



৪--বেণুক-জাতক । চে 

করিলেন এবং ধ্যানবলে * পঞ্চ অভিজ্ঞ ও অই সমাপত্তি 1 প্রাণ্ড হইলেদ। তিনি ধানহথে 
থাঁকিতেন বলিয়া ক্রমে পঞ্চপত তপস্থী তাহার শিষ্য হইলেন। তিনি এই সকল শিষ্যপরিবৃত 
হইয়। তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। 

একদিন এক বিষ্ধর সর্প শাবক স্বধদ্মানুসারে বিচরণ করিতে করিতে ইহাদের জনৈক 

তগন্বীর আশ্রমে উপস্থিত হইল। এ সর্পশাঁবকে উক্ত তগস্বীর পুত্রস্নেহ সপ্তাত হইল) 
তিনি উহাকে একটা বেনুপর্ষের মধ্যে রাখিয়। দিয় উহার বদ্ঘগাবেন্ন কবিতে লাগিলেন। 
বেণুপর্কে শুইয়া খাকিভ বলিয়া! লোঁকে এ সর্পকে বেণুক” এবং উহাকে পুত্রবৎ পাঁলন 
করিতেন বলিয়া শী তপস্থীকে “বেণুক পিতা” বলিত। 

তপস্বীদিগের মধ্যে একজন সর্প পোষণ করিতেছেন শুনিষ্। বোধিমব তাহাকে ডাকাইয়! 
জিভ্রাম! কবিলেন, “তুমি সর্প পুধিতেছ একথা! দত্য ফি ?৮ তগস্থী বলিলেন, “ই! গুরুদেব ।” 
“সর্পকে বিশ্বাদ করিতে নাই। তুমি উহাকে আর রীখিও লা1” “শিষ্য যেমন আচার্ষ্ের, 
এই সপ্পও সেইরূপ আমা স্লেহভাঁজন। আমি তাঁহ?কে ছাড়িয থাকিতে পারিব ন!।” প্তবে 
দেখিতেছি এই সর্পেরই দংশনে তোমার জীবন্ান্ত হইবে।” তপস্বী কিন্তু ঝোধিনবের কথায় 
কর্ণপাত করিলেন লা, নর্পটাকেও ছাভিয়া দিতে পারিলেন ন।। 

ইছার কিয়দ্দিন পরে সেই আশ্রমবাসী সন্ত তপম্ী বন্যযল আহব্ণার্থ যাত্র! করিলেন এবং 
এক স্থানে প্রচুর ফল গাওয়া যাস দেখিস সেখানে ছুই ভিন দিন অবস্থান করিলেন বেণুকের 

পিতাও বেগুককে বেগুপর্ধে আবদ্ধ রাঁখির! অগ্যান্য তপস্বীদিগের সঙ্গে গ্রিছিলেন| ছুই তিন 
দিন পরে আশ্রমে ফিরিয়! তিলি বেখুককে খাওয়াইতে গেলেন। কিন্ত যেসন পর্কোর সুখ 
খুলিয়] “এস, বন, তোমার বড় ক্ষুধা পাইয্াছেশ বলিয়। হাত বাঁড়াইয় দিলেন, অমনি উপবাস- 
জুদ্ধ আনীবিষ উহাতে দংশন করিল এবং তৎসণাৎ তাহার প্রাণসংহারপুর্বাক অরণ্যে 
প্রস্থান করিল। 

বেণুক পিতাকে বিগতগ্রাণ দেখিয়া তপস্বীর। বোধিনব্কে সংবদি দিলেন । তিনি শবদাহ 
করিবার আদেশ দিলেন এবং দাহান্তে খধিগণপরিবৃত হইয়। আদলএহণ পুরঃসব তাহাদের 
উপদেশীর্থ এই গাঁথা বলিলেন 

হিতপত্বায়ণ বন্ধুর বচন 

শ্বেচ্ছাচারী যেই ন! করে শ্রবণ, 

আালিখে তাহার নিধন লিশ্চ, 
বেধুকের দিত] তাহ সাঙগী হয়। 

খোধিসক খধিশণকে এইরূপ উপদেশ দিলেন । ক্রমে তিনি শ্রন্ধবিহার 2 লাভ কছিলেন 

এবং 'মাযুঃশেষে ত্রক্ষলোকে খদন করিলেন । 

* মূলে 'কাসীণপরিকল্দ" কহী অইকপ আছে । কৃত বলিলে ধ্যানাত্যাস কাজিবর উপাযবিদেষ 
হুবা ॥ বৌদ্ছএছে »হধ বৃত্তের উল়েস দেখ! ধা [আত বুৎপু, হয বুৎ্ছ পঠিত বাশ বৃত্ত ইত)1 

ধ্যানশিক্ষাি ক্িতি, ছপ, তেছত রুহ, পীর, পীত োহিত, স্েত, আনেক ও পরিছিজব!শ ইহার যেকোন 
একটা পার্ক অইরা একা এনে তাহ়ে শিঘশন ও অতবুতি চেখ। কডিবেল। হেতিবুহ্ত্র লারবঙ্খে একস 

গোর সন্ভুখে হাখিয়। ক্ষিতিকূপ ইতির শধুতি হহিতে হইবে ইহ টিভি নি আবি ক্ছেতে হইবে, 
ই) ছে নিজের দ্ষহের একী প্রধ্যন উপাাল তাহা চিন) করিত হইবে! এইক্চশ চিনা ঘষতে চেখে 

শ্বিবিত* আন্রিকে অহাহ তখন বন্ধ নাসিখোডর না করিলেও তাহার হরণ সান লে হল অগনিত 
হইবে / পরিহকাশে কনর কুইীহের কোন ছেত্র বিয়া দক(পক্ঘও হবল্কন করিতে হইবে ইগণ 

অন্ত হেত এক অস্কহী শিমানুমাহে খ্যানাহ)স কহিযাহ হাবশ। আছে । 
+ বহন অলৌকিক জান বাক্ষনত), [হইডি। পক্ষ দহন হাথ) ছন্ি ( ফাকা বিশ তি 

ইশ্রহাধিক নও) বিক্তে(হ, পঠিত আন, আনি হা, বিব্/ঃচ্ছ । 
শছাপতি নখে ৩*শ শৃতিহ টক] আ্টবা। 

২ ১ষপৃযেহ টিকা ইফা। 



৮ প্রথন নিপাঠ 

[সমবধান-তখন এই অবাঁধা ভিক্ষু ছিলেন বেণুক পিতা , আঁশীর শিষ্যেরা ছিলেন সেই পস্থিগণ এবং 
আমি ছিলাম তাহাদের শান্ত। 11 

চ৮এই জীতক এবং ১৬১ সংখ্যক জাতক প্রায্ম একই রূপ। ৯ 

৪৪--ম্ম্শক-ভাতিন্বচ ॥ 

[শান্ত ম্গধরাজ্যে (িক্ষাচর্যা! করিবার সময় কোন পলীগ্রাগবাসী কতিপর্ সূর্থ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই 

কখ। ঘলিক্াছিলেনণ 
প্রবাদ আছে তথাগুত একবার আবন্তী হইতে যাত্র! কিয়) মগধরাঁজ্যে ভিক্ষাচ্যা! করিতে করিতে কোন 

গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। প্র শ্রামের অধিকাংশ লোকই নিতান্ত নিব্বোধ ছিল। তাহারা একদিন সমবেত 

হইয়। এইরূপ গরাধর্শ কৰিগ্লা(ছন £-__“দেখ, বলে গিয়া কান করিব!র সময় অ!মাদিগকে দশায় থাঁর়। তাহাতে 
আমানের কাঁজের ব্যাঘাত ঘটে । অতএব চল, ধনুক ও অস্ত্র লইয়। মশকদিগের সহিত যুদ্ধ করি, এবং 
তাহাদিগকে তীরবিদ্ধ করিয়া ও থণ্ডবিথও করিয়া [বুনাশ বরি।” ইহা স্থির করিয়া তাহারা বনে গ্রিয়াছিল, 
£মশ। মার, মশা মার* বলিয়! চীৎকার করিতে করিতে পরম্পরকে বিদ্ধ ও আহত করিয়াছিল, এবং অত্যন্ত 
দিশা গ্রপ্ত হইয়। প্রত্যাবর্তন পৃব্বক, কেহ গ্রামদ্বারে, কেহবা ্রামমধো অবসন্্র হইয়া পড়িয়(ছিল। 

ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত শান্তা ভিক্ষার্থ এই গ্রামে উপনীত হইলেন। তত্রত্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির! ভগবানকে 
দেখিয়া গ্রামদ্বারে এক মণ্ডপ নিশ্দীগ করিলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুমজ্ঘকে প্রচুর উপহার দান করিয়া শান্তা 
প্রণিপাতপুব্বক আসন গ্রহণ করিলেন । চারিদিকে আহত লোক দেখিয়! শাস্তা! উপানকদ্বি্রকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "এখানে বহু আহত লোক দেখিতেছি। ইহাদের কি হইয়াছে?” উপাসকের! বলিলেন, “ইহার! 
মশকরধিগের সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়! বনে গিয়!ছিল, কিন্তু পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিয়া নিজেরাই আহত হইয়াছে ।' 
শান্ত! বলিলেন, *মূর্খে্। এজন্সে মশক মাৰিতে গিক্া। কেখল নিজেদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে , অতীত কালে 
লোকে দশী। নিভে বিজ) মানুষই নাস” আলস্তব আধসবািগসকর্ডুক। অনুকদ্ধ হই) শী সেই আন 
বুত্তান্ত বলিতে আর করিলেন +-) 

৮ 

পুবাকালে বাঁরাণসীরাঙ্গ ব্রদ্দদত্তের সময বোধিসত্ব বাণিজ্য করিয়া! জীবিকা নিব্বাহ 
করিতেন। তখন কাশীরাজোব এক প্রত্যন্তগ্রামে অনেক সুত্রধব বাঁ করিত। েখানে 
এক পলিতকেশ স্থত্রধর একদিন একখও কাষ্ঠ কাটিয়। চৌরস কবিতেছিল এমন সময় 'একটা! 
মশক তাহার তাত্রস্থালীব স্থাঁয় উজ্জল মন্তফোঁপরি উপবিষ্ট হইয়া! শল্যনদৃশ তুণড বিদ্ধ করিব! 
দ্িল। স্ত্রধবের পুত্র নিকটে বসিয়াছিল। সে পুত্রকে বলিল, “বৎস, আমার মন্তকে মশক 
বসিয়া শল্যসম হুল ফুটাইয়! দিয়াছে , তুমি তাডাইয়। দাও ত |” পুক্র বলিল, প্বাবা আপনি 
স্থির হইয়া! থাকুন , আমি এক আঁঘাতেই মশক মারিতেছি।* এই সময়ে বোধিসত্ব নিজের 
পণ্যভাগ লইয়া উক্ত গ্রামে গমনপুব্বক সেই স্ুত্রধবেব আঁলয়ে উপবেশন কবিলেন। (তিনি 

উপবেশন করিলে) স্ুত্রধর আবার বলিল, “বৎস, মশাটা তাড়াইয়! দাও 1» তখন তাহার 

পুত্র “তাঁডাইতেছি” ঝলিয়! এক প্রকাঁও তীক্ষধাধ কুঠার উত্তোলন করিল এবং পিতার পৃষ্ঠদিকে 
অবস্থান করিয়া "মশী নাবি”, “মশ! মারি” বলিতে বলিতে এক আঘাতে বৃদ্ধের মন্তক দ্বিখর্তিত 
করিল । বুদ্ধের তখনই প্রাণবিয্োগ হইল। 

বোঁধিসত্ব এই কাও দেখিয়! ভাবিলেন, এরূপ বন্ধু অপেক্ষা পণ্ডিত শক্রুও ভাল, কাঁব্ণ যে 
বুদ্ধিমান্ সে অন্ততঃ দণ্ডভয়েও ন্রহত্যা! হইতে বিরত হয়।” অনস্তর তিনি এই গাথা আবৃত্তি 
করিলেন £-- 

বুদ্ধিমান শক্ত সেও মোর তাল ,. 

নিব্বোধ মিত্র কি কাজ? 

মশক নারিতে বধিল পিতারে 

মহামুর্খ পুত্র সাজ। 



৪৫-_রোহিগী জাতক ) ১০১ 

অসন্তব বোধিসত্ব সেম্থান হইতে অন্ত যেখানে তাহার কাঁছ ছিল সেখানে চলিয়া গোলস , 

সুত্রধরের জ্ঞাতিবদ্ধুগণ তাঁহার বৃতদেহের মখকার করিল। 

[সযবধন -_তখন আনি ছিলাদ সেই বুদ্ধিনঠন্ ষণিক যিলি গাধা পাঠ করি! হহধরের শৃহ হহতে 
চলিয়া গিক্সছিলেন।] 

৪০-ন্লোহিনী জাতন্। * 
[শান্ত জেতবনে অন।বপিওদের এক ধাবীকে লঙ্গয করিয়। এই কথা বলিয়াছিলেন। 
অনাধপিগুদের রোহিটুলামী এক দাসী ছিল। সে একদিন ধান ভাগ্রিন্ছিল ও*ল সন ভাহার বৃদ্ধা 

মাল দেখালে বিয়া শয়ন করিয়া] রহিল। অনন্বর ঝ।কে ঝাঁকে সাছি পড়িয়া বৃদ্ধার গায় হুচীর নত হল 
ফুটাইতে লাগিল ॥ তখন নে কহাকে বলল প্বাছা আঙাকে দাছিভে খাইজ্। হেলিন সাছি৬ন| ভাড়াীইছা 

দেন1। রোহিএ ভাঁড়াইতেছি বলিগ হল উতোলল করিল এব শ্শাছি দাবি সাছি বাকি বলিতে বলিতে 
বৃদ্ধার শরীরে এন আধাত করিল ষে তাহাতেই দে পঞ্চহ প্রান্ত হইল কোহিএ "কি কমিলাল ভাবিয়। 
"না স]া বলিয়া কানিতে লাগিল 

অব্লিষ্থে এই ঘটনা অন(থপিওদের কর্গোচর হইল / তিনি বৃদ্ধার সংকারের ব্যবস্থা করিঘা বিশাত্ে 
গেলেন এব শা্রাকে দদন্ত বুতধীন্ত জানাইলেন। শ্ৃন্তা ফলিলেন গৃহপতি হোহি'্ জতীত হগ্েও "শিক 
বিন করিতে পিয়া অননীর জীবন ক্ষয় করিয়াছি” অনন্তর অন1পপিওফের অনুরোধে “তিনি সে অতীত 
কথ বশিতে লালেন।] 

বারাণনীরাজ ক্রদ্ধদত্তের সন বোধিসহথ শ্রেদ্টিকুলে জন্পগ্রহণ পুর্বাক পিহবিয়োখের পর 
শ্রেটিপদে নিশুক্ত ভইয়াছিলেন। তাহারও রোহিন্রনারী এক দালী ছিল, দেই রোহিুবু 

দ্ননীও ধান ভাপ্িবার স্থানে শুইয়া কতাকে বলিদ্থাছিল, “বাছা, হাছিগুল! তাড়াইয়া দে, 
এখ* সেই বোহিটিও আইনপ সুষলাঘাভ ছারা জন্লীর প্রাণস'হ!র পুর্থাক “মা না বলিহ! 
কান্দিযাছিল। বোধিসন্থ এই ব্যাপার শুনিয়া ঝলিয়াছিলেন, প্পৃর্থিবীতে পতিত শকও ভাল তে 
অনস্তুর ঠিলি এই গাথা বলিদ্বাছিলেন ৮ 

হিতে করে বিপহীত হূর্ব বদি নিও হয 
বুদ্ধি যে পক ভারে করি সাক তত স্য়। 
ভর লা দেখ এই (সকেোধ রোছি ॥ ঘাস 

কষে শিরে করাধাত মায়ের দীবন শাশি। 

এই শাপাহাযা পর্তিতলল্র প্রুশতমনা করিয়া বোধিসহ ধচ্ডোপদেশ দিয়াছিলেন। 

[সব্ষংনতখন এই শুদ্ধ! ছিল লেই বুদ্ধ) এই করেছ 2 হিল সেই হো) এক হা ছিশ্াদ হোস ) 

৪৬-- ত্রান পুিকা জাতি | 



১০২ প্রথম নিপাঠ তে 

নিযুক্ত ফর! হইয়াছিল! এখাঁনে যে সকল চার!গাঁছ বম!ন হইয়াছিল প্র বালক সেগুলি উপ্ড়াইয়া দেখ্য়িছিল 

কোনটার শিকড় কত বড় এবং তাহ! দেখিয়। কোন্টায় কত জল দিতে হইবে তাহ! স্থির করিয়াছিল । দেই 
কারণে চার। গছগুণি সমস্তই মরিয়! গিয়াছিন। 

ভিক্ষুরা শান্তার নিকট গিয়1 এই কথা জানাইলেন। শান্ত! বলিলেন, "এ পরিখাবানী বালক অভীতজন্মেও 
এক বার ঠিক এইক্ধপে একট! উদ্যান নষ্ট করিয়াছিল।* 'অনস্তর তিনি সেই অতীত বথ| বলিতে আরগ্ত 
করিলেন £-) 

বাবাণদীবাজ ব্রহ্গদত্তের সময় একদ! কোন পর্ষোপলক্ষে উৎনব হইবে বলিয়া ঘোষণা করা 
হইয়াছিল। ভেবীব শর্ধ শুনিবামাত্র সমস্ত নগরবাসী উৎসবে যোগ দিবাৰ জন্য ধাবিত হইল 

-নখন রাজাব উদ্যানে অনেকে নর্কট বাস করিত । উদ্যানপাঁল ভাঁবিল, “নগরে পর্ধোপলশ্ে 
আনোদ প্রমোদ হইতেছে » আমি এই মর্কটদিগেব উপর জলপেচনের ভাব দিয়! একটু আমোদ 
করিয়া! আমি1” অনন্তর সে মর্কটদলপতির নিকট গিয়া বলিল, “মর্কটরাঁজ, এই উদ্যানে 
তোমব! নানারূণ গ্বিধ ভোগ করিতেছ--ইহাব পুস্প, ফল ও পল্লব খাইতেছ। আঁজ নর্ঘবে 
আমোদ আহ্লাদ হইবে বলিয়া ঘোষণ। হইয়াছে, আমি তাহা! দেখিতে যাইব। যতক্ষণ 
আঁমি না ফিরিব, তোমরা চারাঁগাছগুলিতে জল দিতে পারিবে ত ?” মর্কট বলিল, “তা পারিব 
বৈ কি 1 “দেখিও, যেন ভূল না হয়।” 

অনন্তর উদ্যানপাঁল জলসেচনার্থ মূর্কটদ্িগকে চন্মনিন্মিত ও কাঠ&নিশ্মিত পাত্র দিয় গেল, 
মর্কটেরা সেইগুলি লইয়া চারা গাছগুলিতে জল দিতে লাগিল। তাহ! দেখিক্জ! মকটরাজ 
বলিল, “দেখ, জলেব অপচয় করা হইবে না, জল ঢালিবার আগে গাছগুলি উপডাইয়া দেখ 
কোনটার শিকড় কত্ত বভ। যেগুলির শিকভ গভীর সেগুলিতে বেশী করিয়া, এবং যেগুলির 
শিকড অগভীর দেগুলিতে কম করিয়া জল দাও। যেজল আছে তাহা ফুরাইলে অন্ত জল 
পাওয়া কঠিন হইবে ।৮ এ অতি উত্তম পরামর্শ” এই বলিয়া! অপর মর্কটেরা তাহাই কবিতে 
প্রবৃত্ত হইল। দেই সময়ে এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বাজোগ্ভানে মর্কটদ্িগের এই কাধ্য দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা। এক একটা করিয়া গাছ তুলিয়! তাহার মুলে শিকঙের পরিমাণ 
মত জল দিতেছ কেন?” তাহাব! বলিল, “আমাদের দলপতি এইরূপ করিতে আদেশ 

দিয়াছেন” এই উত্তর শুনিয্া। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "যাহারা! মুর্খ তাহারা ভাল করিবাব 
ইচ্ছা থাকিলে ৪ শেষে মন্দ ক্রিয়া ফেলে। অনম্ত্রর তিনি এই গাথ! বলিলেন ২-_ 

হিত চেষ্টা করি মূর্খ, অনর্থ ঘটা তবু, 
করিওন। যুর্থেরে বিশ্বাস, 

নিবেবাধ নর্কটগখ, মলনেক ক্র লয়ে, 

উদ্যাচনর করিচছ বিনা । 

পণ্ডিতপুক্রষ এইপ্ধুপে মর্কটবাজকে ভর্থসনা করিয়া অন্ুচরদিগের সহিত উদ্যান হইতে 
প্রস্থান করিলেন। 

[ সমবধান--তখন এই আরামদুষক পল্লীবালক ছিল সেই ম্কটরা'জ এবং আমি ছিল।ম সেই পর্ডিতপুরুষ |] 

0৪৭১ ব্রাক্ুনি-জাতিক্দ | 
[এক বাক্তি জল সিশাইয়। হুরা নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে লক্ষা করিয়া শান্তা জেতখনে এই কথা 

বলিয়াছিলেন ॥ 

অনাথপিগুপ্ের এক বন্ধু মদাব্যব্সায়ী ছিলেন। তিনি হ্বর্ণ বপ্যের বিনিমক্সে তীক্ষ বারুণি * বিক্রয় 
করিতেন। ভীহাক দেকানে বহু সুরপাযীর সমাগম হইত। তিনি একদিন শ্রানে যাইবার ময় ছেলাকো 1 

* উগ্রবীহ্য সর । 

$ মূলে *অস্তেবাদিক' এই শন্দ আছে এবং বিপশিম্বামীকে “আচাধ্য” বল! হইয়াছে । ইহাতে মদ্ধাবিক্রয়ের 
সম্বন্ধে তবে মুছ শেষের আডান আছে, তাহা বথাক্রমে "চেলা” ও “9” শ্হ্থারা কথকিৎ বাক্ত হইতে পারে। 



৪৮--বেদৃত্ত জাতক । ১০৩ 
পাস সপস্পিসসসপি সস 

বলিগ। খেলেন, “ভুনি সুর! বিক্রর়ে কর, যুলা না! লইয়। কাহঁকেও সুর] দিওুন1” চেল! বিক্রপ 
করিবার নময় দেখিল, হুরাপাযীক! মধ্যে মধ্যে লবণ ও গুড় খাইতেছে ) দে ভাঁবিণ, 'আমাদের মদে ত লখণ 
নাই , (ইহাতে কিছু লবণ শিশাইয়। দিই , তাহা হইলে বেশী কাটুতি হইবে ) 1 ইহা স্থির করি সে বুরোভাতে 
এক নাঁলি ববণ ঢালিয়। দিয়। তাহ। হইতে স্বর বিশ্রয় ক্গিতে লাগিল | ক্রেতার! এক এক চুমুক মুখে লইয়। 
ততক্ষণাত "থু থু করিয়! ফেলিয়। ছিল এবং স্করিকাছ কি" জিজ্ঞাস| করিল। চেল! কহিল, “তোমর স্দ 
বাইবার পদ লবগ আন[ইতে(ছলে দেখিয়। আদি লিজেই লবণ নিশ/ইয়| দিছি” “ওরে মূর্খ, তাই তুই এমন 

ভাল দর নষ্ট করিয়াছিস্” | এই বলিয়! গণি দিতে দ্বিতে তাহার! দোকান হইতে চলিয়। গেল। 
গরু দে(কানে ফিরিয়া দেখিলেন সেখনে কেতাদিগের জনপ্রণী নাই! ভিনি কারণ জিজ্ঞানা। করিলে চেল! 

যাহা যাহ! ঘটিয়।ছে সন্ত জানাইল। গুকও চেলাকে গালি দ্দিলেন এবং অনাখপিগুপের সহিত দেখ! 
হইচে তাহাকে উহার নিবুদ্ধিতার কথা জানাইলেন। অনাথপিগদ দেখিলেন কাট! বিচিত্র বটে , ভিনি 
জেতবনে গিয়! শত্ত(কে এই করা শুদাইলেন। শান্তা বলিলেন,প্গৃহপতি এই ব্যক্তি অতীত জন্মেও একবার 
ঠিক এইরূপে মদ নষ্ট করিয়াছিল।* ননন্তর অনাথপিগওদের অনুরোধে তিনি দেই পুব্ববৃত্তীত্ত বলিতে 

লাগিলেন £-] 

বারাণদীরাঞ ত্রন্ধদত্তেত্র সমূ বোধিলন্ব বারাণপীর শ্রেী ছিলেন। এক জুরাবিক্রেতা 

তাহার আশ্রয়ে বাদ করিত। এই ব্যক্তিও তীক্ষ সুরা বিগ্রু্ন কবিত! একদিন গে দ্গানে 
ঝাইবার সময কৌত্ডিন্য নামক এক চেশাঁর উপব সুরা বিক্রয়ের ভাব দিয়া গিয়াছিল এবং 
ই বাক্তি ঠিক এইক্পেই লবণ মিখাইকা সুই নই করিয়াছিল। অনন্তর গুরু আসিয়া 
এ ব্যাপার জানিতে পারিল এবং নেই দিনই বোধিদকৃকে উহা শুনাইল। বোধিপত 
বলিলেন, “যাহারা অজ্ঞ ও মূর্খ, তাহাঁর। হিত করিতে গ্রিযাও অহিত সম্পাদন করে। 

হিতাকাও্সী সুখ করে অহিত সাখন , 
কৌত্ডিন্য নাশিন সর! দেশ।য়ে লবণ 1” 

বোঁধিমব উলিখিত গাথ। দ্বাবা ধক্মশিক্ষা দিলেন | 

[ নমবখান-_তখন এই বারুণি দূষক ছিলি কৌতডিনা এবং আমি ছিলাম বারা৭সীর সেই জেতী।] ৮ 

৪৮. ন্বেদস্ডিজাতিক্ক । 

[শান্ত জেতবনে কোন অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়। এই ক্ষথ! খলিয়াছিলেন। শন্তি। সেই 
ভিন্থুকে বলিলেন “কেবল এ জন্মে নহে অশ্ীত জন্মে তুমি এইরূপ অবাধ্য ছিলে পশণ্ডিতদিগের 
পরামশ শুনিতে না! এব* সেই জনা তীক্ষ তরবানি ছার দ্বিথগিত হইয়া পথিমধো নিক্ষিপ্ত হইক্াছিলে। তোমারই 
বুদ্ধির দো আও এক সহস্র লে(কের আশবিনাশ হইক্াছিল।” অনভ্তক্স ভিলি সেই অতীত কথা আর 
করিলেন। ] 

বাক্সাণমীরাজ ব্রক্ষদন্তের সময়ে কোঁন গ্রামে 'বেবত্ত মন্ত্র্জ এক ত্রাঙ্মণ বাদ কব্রিতেন। 

এই মন্ত্রের নাকি এক অদ্ভুত শক্তি ছিল। নর্গত্রযৌগবিশেষে ইহা! পাঠ করিয়া! উদ্ধদিকে 
দৃট্রিপাত কবিবাবাত্র আকাশ হইতে সপ্তরত্রবৃষ্টি হইত । বোঁধিসব বিগ্তাশিক্ষার্থ এই ব্রাহ্মণের 

শিষ্য হইঙাছিলেদ । 
একদা কোন কাঁ্যোপলক্ষে উক্ত ব্রাহ্মণ বোধিসতকে নঙ্গে লইঙ্কা চেতিফুরাজ্যে গনন 

কল্সিবার অভিপ্রাবে গৃহ হইতে যাত্র! কিবেন। পথে একট! বন ছিল, সেখানে “প্রেষণক' 

নামক পঞ্চশত দক্ার উপদ্রবে পথিকের! প্রায় সর্বদাই বিপন্গ হইত | ইহাদিগের “প্রেষণক” নান 
হইবার কারণ এই £- ইহার! ছই ছন শিক ধরিলে এক জনকে নিশ্রয্ধ আহরণ 
করিবার নিমিত্ত প্রেধণ অর্থাৎ প্রেরণ কর্তিত পিতা! ও পুত্রকে ধহিলে পিতাকে বলিত, প্তুশি 
গিয়। ধন্ আহরণ পুর্বক পুত্তের সুক্ডি-নম্পাদুন কর” » এইন্ষপ নাড়া ও কন্তাকে ধারলে মাতাকে 



১৪ "-. প্রথদ নিপাঠ 

পাঠাইক্গ। দিত, ,ল্োে্ঠ ও কনিষ্ঠ নহোদরকে ধরিলে ল্যেউকে পাঠাইগ! দিত ) আঁচার্ধা 
শিষাকে ধরিলে শিষাকে পাঠাইয়। দিত | 

প্রেষণকেরা ত্রা্ষণ ও বোধিসবকে ধরি ফেলিল এবং মধ্প্রধায়ের প্রথান্ুসারে ব্রান্মণকে 
আব প্রাখিয় বে!ধিসবকে লিক্ষয় আহরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া নিল। বেধিসত্ব আচার্যাকে 
প্রণান কগিয়। বলিলেন, “আহি ছুই এক পিনের মধ্যে নিশ্চিত দিবরিয়! আসিব । আমি যেপ 
বলতেছি, যদি মেইরূপে চলেন, তাহ! হইলে আপনার কোন ভয্বের কারণ নাই। অগ্থ 
রত্ব বর্ষণের যোগ আছে , সাব্ধলি। বিপদে অভিভূত হইয়া বেন মন্ত্রপাঠ পুর্ণাক রর্রধর্ষণ না 
ঘটান । রুনুবর্ণ করাইলে আপনার এবং এই পঞ্চশত দক্থ্যুর বিনাশ হইবে ।* আচার্ধকে 
এইদ্পে নতর্ক করিম বোধিসত্ব নিষ্য় সংগ্রহ করিবার জন্ত প্রস্থান করিলেন। 

সন্ধ্যাকালে দহ্ার( ত্রার্ধণকে বন্ধন করিয়া ফেলিঘা রাখি । এ দিকে শিতিজের প্রারচীমূলে 
পূর্ণচন্র উদিত হইল। ব্রাঙ্ষণ নক্ষত্র দেবি! বুঝিলেন, নহাযোগ উপস্থিত হইয়াছে । তথন 
তিনি ভাঁবিলেন, “বুথ এত বিড়ম্বনা ভোগ করি কেন? নন্রপাঠ-পুর্বক বহ্নবর্ষণ করাইয়। 
পস্যুদিগকে নিকষ দান করা যাউক , তাহা হইলে, যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে যাইতে পারিব।” 
এইরূপ চিস্তা করিয়া তিনি দস্াদিগকে জিজ্ঞানা করিলেন, “তোনগ্লা আনার আবদ্ধ কত্রিযাছ 
কেন হে?” তাহার! বলিল, প্নহাশয়, আমরা ধন পাইবার নিমিত্ত আপনাকে আবন্ধ 

করিয়াছি ।” প্যদি ধনলাভই তোমাদের উদ্দে্ হয়, তাহা হইলে এখনই ধন্ধন খুলিয়া 
আনাকে প্লান করাও এবং নব বন্ত্র পরিধান কর।ইয়া, গন্ধদ্বার| অনুলিপ্ত করিয়। ও পুঙ্গদ্ধারা 
ভূবিত করিয়া একাকী অবস্থান করিতে দাও।* দস্থার এই কথ। শুনিয়। তদন্থরূপ কার্ধ্য 
করিল। ব্রাদ্দণ নক্ষত্রযোগ সনাগত জানি মন্্রপাঠপুর্বক আকাশের দ্রিকে তাকাইলেন, 
অননি বাঁশি রাশি রন্রবুষ্ি হইল। দকহ্থ্যরা তাহ! সংগ্রহপুর্বাক স্বীয় উতর পুটুলি বিয়া 
খাতা করিল। ত্রাদ4ও তাহাদের অনুসরণ করিলেন) 

কিন্তু অপৃষ্টের কি বিচিত্র খেল।! কিন্খ্ষণ পরে অন্য পঞ্চশত দন্য আপিন! এ্রেবণুক 

দিগকে-ধরিয়। ফেলিল ! প্রেধ্ণকেরা জিজ্ঞাসা কব্লি, “তোমরা আমাদিগকে আবদ্ধ করিলে 
কেন?” তাহারা খলিল “ধন পাইবার জগ)” । "বদি ধন পাইতে চাও, তবে এই ত্রাঙ্ষণকে 
ধর। ইনি আকাশের দিকে তাকাইলেই রত্ববুষ্টি হয়! আনাদেব নিকট থে ধন আছে, 
তাহ ইনিই দিয়াছেন 1৮ ইহ! শুনিয়। দ্বিতীয় দন্গাদল (প্রেধণকদিগকে ছাডিয় ত্রাহ্মণকে ধরিল 
এবং বলিল, “আমাদিগকে ধন দাঁও।” ব্রাঙ্গণ "বলিলেন, "ভদ্রগণ, তোমাদিগকে ধন দিতে 

কিছুমাত্র আপত্তি নাই , কি্ত যে যোগে রত্ববর্ষণ হইন্সা থাকে, তাহা ফিরিতে এক বত্মব 
লাগিবে। যদি তোনরা মেই পর্য্যস্ত অপেশ্া কর, তাহা! হইলে আমি তোমাদেবও জন্ত 
বত্ববর্ষণ করাইব 1৮ 

ইস্থা শুনিয়া দারা অতিগাত্র কুদ্ধ হই! ঝলিল, “ভুমি বড় ধূর্ত! তুমি এই মাত্র প্রেষণক 
দিকে ধন দিলে, আর আমাদিগকে এক বসব অপেক্ষা করিতে ব্লিতেছ 1 অনন্তর 

তাহারা তীগ্ষ তর্বারিব আঘাতে ব্রাঙ্ধণক্ষে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাত্তানস ফেলিনা গেল প্রবং 

ত্বরিতবেগে গ্রেনণকর্ণিগের অন্তধাবন কবিল। যুদ্ধে দ্বিতীর দলেব জর হইল, তাহা! 

প্রেষণকদ্দিগকে নিহত কবিযা তাহাদে ধন আত্মসাৎ করিল ১ কিন্তু পবক্ষণেই নিজেরা ছুই 
দলে বিভক্ত হইয়া কাটাকাটি আবন্ত করিল এবং ক্রমে ছুই শত পঞ্চাশ জন পঞ্চত্ব লাভ , 
কবিল। অনস্তব ইতাবশিষ্টের! আবাব ছুই দলে বিভক্ত হইয়! বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। *ইরূপে 
কাটাকাটি কবিতে করিতে শেষে তাহাদের ছুই জন ডা জীবিত রহিল। সহজ দন্্ুব মধ্যে 
অপর সকলেই জীবলীলা! সংববণ কবিল। 

হতাবিশি্ট দশ্থ্যদ়ধ তখন সন্ত ধন লইয়! কোন গ্রামের নিকটবর্তী জর্গলে নুকা ইয়া 

সামিনা পাপা পি তাপস পাস সস সপ সানা 



৪৮-বেদত্ত জাতক । ১১৫ 

বাখিল। অনন্তর এক জন উহ! রক্ষা করিবরি জগ্ত অসিহত্তে বনিক! রহিল এবং অপর জন 
তুল ক্রয় করিয়া! অন্ন প্রস্তত করিবার উদ্বেশো শ্রামে প্রবেশ করিল । 

লোভই বিনাশের মূল। যে বাক্তি ধন বক্ষা করিবার জন্য বদিয়! ছিল, সে ভাবিল, “আমার 
সম্ী ফিরিয়। আসিয়া! এই ধনেব অর্দেক লইবে। তাহা ল। দিয়। সে আসিবামাত্র তাহাকে এই 
তরবারি আঘাতে কাটিয়া ফেলি না কেন? ইহা স্থিব করিনা মে তরবারি নিষ্োধিত করিয়া 
বন্দীর প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । এ দিকে যে জন প্রস্তত হরিতে গিরাছিল, “সে 
ভাবিণ অদ্ধেক ধন ত দেখিতেছি, আমার সঙ্গী লইবে। কিন্তু ভাতে বাদি বিষ মিশাইজা দিই, 
তাহা হইলে সে খাইবামাত্র মবিয়। যাইবে, আমি একাই সমস্ত ধন ভোগ করিব ।” ইহা স্থির 
করিঘ্! সে নিজের অংশ আহার করিল এবং অবশিষ্ট অন্নে বিষ নিশ্রিত করিয়া! সঙ্গীর নিকট 
পরতিগমন করিল) সে হাত হইতে অন্নপাত্র লামাইবাশাত্রই অপর দস্থ্য তব্ববারির আঘাতে 

তাহার দেহ দুই খণ্ড করিয়। ফেলিল এবং উহা! কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া বাখিল , কিন্ত 
তঃপর দেই বিষাক্ত অন্ন আহার করিস! মে নিজেও গ্রাণত্যাগ করিল । এইবূপে ধনের 

জন্য একা ত্রাঙ্গণ নয়, সহত্র দস্াও বিনষ্ট হইল। 
বোধিদত্ব সন্ীকারমত ছুই চারি দিন পরে ধন সংগ্রহপুক্বক প্রত্যাবর্তন করিয়৷ দেখিলেন, 

আচাধ্য সেখানে নাই, চাবিদদিকে রত্র বিকীর্দ রহিক্াছে। ইহাতে তাঁহার আশঙ্কা! হইল, 

আঁচাযা সম্ভবতঃ তাহার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়। বনুব্ষণ কবাইগ্জাছেন এবং তাহাতেই নকলের 
বিনাশ হইয়াছে । তিনি বাঁজপথ দিদ্লা চলিতে লাগিলেন এবং আঁচার্যোর ছিখ্তীক্কৃত 
দেহ দেখিতে পাইলেন । তখন “হান, আমার কথা অবছেলা কবিয়্া ইনি জীবন হারাইলেল”, 
এইন্সপ বিলাপ করিতে করিতে তিনি কাষ্ঠ-সংগ্রহপুর্র্বক চিতা! প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাতে 
আচার্যোর অগ্রিক্রিছ্কা সম্পানানস্তর বনফুল ছারা প্রেতপুজা করিলেন। অনস্তর অগ্রসর 

৬ হইয়া তিনি ক্রমে প্রেষণকধিগের পঞ্চণত শব, অপর দন্দ্যদলের সাধ দ্বিশত শব প্রতি 

দেখিতে দেখিতে অবশে্ষ যেখানে শেষ ছুই জনেব শ্রাববিকোগ হইয়াছিল, তাহার দিকট 
উপনীত হইলেন। তর্খন ভিনি ভাবিলেন, “সহন্ন লোকের মধ্যে দেখিতেছি, ছুই জন ব্যতীত 
আব সকলেই দার! গিয়াছে । তাহারাও থে পবস্পর বিবাদ না করিয়াছে, এমন লয়, দেখা যাউক, 

তাঙ্গরা কোথায় গেল।” এই চিন্ত। করিয়া! তিনি কিয়দ্দ'র চলিয়া দেখিতে পাইলেন, রাজপথ 

হইতে আর একটা পথ ঝাঁহির হইর।! আনসনিহিত সগলের দিকো গিয়াছে । এই পথ অবলম্বন 

করিয়া! তিনি জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে বাশি 
রাশি রত্র পড়িঘ। বহিয়াছ»_শদূরে একজন দল্সাব মৃতদেহ এবং তাহার পার্খে একটা 
বিপর্ধান্ত অন্নপাত্র । দেখিবমাত্র কোবিসন্ মমন্ত বুন্তান্ত বুঝিতে পারিলেন এবং অপর ব্যক্তির 

অনুনন্ধ'ন করিতে লাগিলেন। সেই নিইতদ্থানে তাহারও দ্বিখণ্ীকৃত শব দেখিতে পাইয়া 
ডিনি তাবিলেন, তবেই দেখিতেছি, আনার ব্চন লশবন করিব! আঁচাধ্য লিজে ও নার! গিয়াছেন, 

মার এক সহত্র দহ্ারও প্রাণহানি ঘটাইয়াছেন। যাহারা অন্থপায় ছারা আপনাদের সুবিধা 
করিতে চান, তাঁহারা এইকপেই নিলেদের ও অপরের সব্বনাশ সাধন করে। অনন্তর 

বোধিলব্ব লিম্নলিখিত গ!থ1 বলিলেন ১২ 
অন্ুপায় বনে হনুসাধনে প্রয়াস 

করিলে ভাহাতে শুদ্ধ ঘটে নব্বনাশ | 

চেতিয়ের দ্বহ্যগণ বেদত্ে মারিল , 

কিন শেষে নিজেরও বিনই হইলু। 

ইহার পর বোধিমক ঝলিতে লাগিলেন আমার আগাধা যেক্প আস্মপরাক্রনগ্রন্শলার্থ 
বনবর্ধন ঘটাইকা লিলের প্র।ণ হারাইলেন এবং অপর বহুলোকের ও বিন!শের কারণ হইলেন, 

সেইক্ষপণ অনা লোকেও স্বার্থসিন্ধির অন্য অনুপায প্রঞ্জোগ করিলে নিজেদের ও অপরের 
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সর্বনাশ ঘটহিয়া থাকে ।” বোধিসবের এই বাঁকো বনভূমি নিনাদিত হইল। উল্লিখিত 
গ্াথ। দ্বারা তিনি বখন ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তখন বনদেবতারা সাধুবাদ দিয়াছিলেন। 

অনন্তর বোধিসবব সমন্ত বত্ব নিন গুহে.লইয়। গেলেন এবং দানা পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানে 
জীবনযাপন পুর্ব্বক যথা কালে স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন। 

[সহবধান তখন এই অবাঁধা ভিক্ষু ছিল সেই বেদবুমবগ্ ব্রণ এবং আলি ছিলান দেই ব্রাহ্মণের শিষ্য। ] 
চুক্ট"এই জাতক রূপান্তরিত হইয়। ইংল্যাথ্ডের প্রাচীন কৰি চসাঁর (0/098067) প্রণীত 29100736745 

1216 নামক আধ্যাযিকায় পরিণত হ্ইয়াছে। 

৪৯৮ ম্নন্ু্র-ভ্টীতিন্বচ । 

[ শান্তা জেতবনে জনৈক আজীবক * দৃদ্ধদ্ধে এই কথ বলেন । কিংবদন্তী এই যে কোন জন্পদবাদী 
ভজ্রলৌক শ্রাবন্তীব!মিনী এক সদ্বংশলীত| কুমারীর নহিত নিত পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়! “অমুক দিনে 

আঁলিয়। বিধাহ দিব” বলিয়! দিন স্থির করেন। এক আজীবক তাহার কুলগুর ছিলেন। নির্দিষ্ট দিন দমাগত হইলে 
তিনি গুরুর নিকট গিয়। লিজ্ঞান। করেন, পপ্রভু, অদ্য আদার পুত্রের বিবাহ, অন্ুগ্রহপুব্বক দেখুন শুভলগন 
আছে কিনা” “হইনি যখন বিবাহের দ্রিন স্থির করিয়াছিলেন তখন আমায় লিজ্ঞাসা করেন নাই, এখন যেন 
শিষ্টত।র অনুরোধে জিন্ঞাসা করিতে আ।সিয়াছেন' এইরূপ চিন্ত। করিয়া আঁজীবক বড় বিরক্ত হইলেন এবং স্থির 
করিলেন এ বাক্তিকে শিক্ষ। দিতে হইবে । অনন্তর তিনি বলিবেন, “অদ্য অতি অশুভ নগ্ন, এ লগ্নে বিবাহাদি 

মঙ্গলকাঁধ্য নিষিদ্ধ, ইহাতে বিবাহ দিলে মহ| বিপদ্ ঘটিবে। বরকর্ত| আঙীবককে শ্রদ্ধা করিতেন; কাজেই 
সে দিন কন্য। আনঘ্বন করিতে যাঁত। করিলেন ন|! 

এদিকে শ্রাবন্তী নগরে কন্যাপক্ষের লোকে সমস্ত সাঁঙ্গলিক কায্য সম্পাদনপুববক বরাগমন প্রতীক্ষা 
করতেছিল। কিন্ত বর আসিল না৷ দেখিয়া বলিতে লাশিল, "এ কেমন ভদ্রতা ॥ তাঁহারা নিজেরাই দিন 
স্থির করিল, এখন আছিল না! নিরর্থক আমাদের এত ব্যক্স হইল । এস্ আমরা অন্য পাত্রে কণ্যা সম্প্রদান 
করি।" অনন্তর তাহার সেই দিনই অন্য পাত্র স্থির করিয়৷ কন্যার বিবাহ দ্রিল। পর দিন সেই ছনপদবাদী। 
বরপক্ষ কন্যাকর্তীর, আলয়ে উপস্থিত হইব পাত্রী সম্প্রদান করিতে বলিল। ভাহাদিগকে দেখিয়া আবন্তী 
বাসীর এইবপ তিরস্কার করিতে লাগিল £__"পাঁড়ার্গেয়ে লোক বড় অসভ্য , তোমর। নিজেরাই দিন খ্রি 
করিয়াছিলে , কিস্ত শেষে না আমিয়া আমাদের অপমান করিলে। আমর! অপর পাত্রের সহিত কন্যার 

বিবহ দিয়াছি। তোমর। ভালয় [লয় যে পথে আ(িয়াছ মেই পথে ফিরিয়। যও।” ইহা! শুনিয়। অনপদ 

বাসীরা কলহ আন্ত করিল, কিন্ত শেষে নিকপার হইয়! যে পথে আঁমিক্াাছিল, সেই পথেই প্রতিগমন 

ব্রি 1 

আঁজীত্বক বিবাঁহবিত্রাট ঘটাইক্সাছেন এই কখ ত্রমে ভিক্ষুদিগের কর্ণ গোচর হইল এবং ভীহারা ধম্মঘভায় 
সমবেত হইঙ্া একদিন এ সম্বন্ধে আলোচনা করিভে লাগিলেন । তাঁহ। শুনিয়1! শীত! বলিলেন, "এই ব্যক্তি 

অতীত জন্সেও একবার ক্রোধবশে একট! বিবাহ পশু করিয়াছল।” অনন্তর তিনি সেই পুবৰ বৃত্ত/ভ্ত বলিতে 
আরস্ক কলিলেন £₹--] 

ঘারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় কতিপয় নগরবাসী কোন জনপদবাসিনী কন্তার সহিত 
আপনাদের এক পাত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিগ! দিন স্থির করিয়াছিল, এবং বিবাহের দিনে 

আপনাদের কুলগুক্ক এক আজীবকের নিকট গিয়া জিজ্ঞামা করিয়াছিল, প্প্রভৃ, আজ 
অসুকের বিবাহের উদ্চোগ করিয়াছি, দেখুন ত শুভলগ্ধ আছে কি ন11* “ইহারা আপন 
ইচ্ছায় দিন্ স্থির করিয়। এখন আমায় লগ্নের কথা জিজ্ঞাদা! করিতে আসিয়াছে, এই ভাবিয়া 
আজীবক মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন “অগ্ককার আয়োজন পণ্ড করিব ।” 

অনন্তর তিনি বলিলেন, “আজ অতি অশুভলগ্র , ইহাতে বিবাহ হইলে মহা বিপদ্ ঘটবে ।” 
বনুপক্ষের লোকে আজীবকের কথ! বিশ্বাম করিয়া ষে দিন কন্তালয়ে গেল না। এদিকে 
জন্প্দবাদীর। বর আসিল না দেখি বলিতে লাগিল, “এর! কিক্ূপ লোক ? নিদেরাইি 

* আলীবক বা আঁজীবিক-নক্খলিপুত্র গোখাল কর্তৃক পরতিঠিত সলনি মম্প্রদার । 
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স্থির করিল আজ বিবাহ হইবে, অথচ আসিল ন! 1» অনস্তর তাহার! সেই দিন অপর একটা 
* পাত্র নির্বাচন করিয়া কন্ত! সম্প্রদান করিল। 

পরদিন ন্গরবাসীরা কন্যাকর্থার গৃহে উপস্থিত হইয়া পাত্রী সম্প্রদীন করিতে বলিল । তাহ 
গুনিয়া জনপদবাদীর। বলিল, “নগরখানী পোকগুল| দেখিতেছি অতি নির্লজ্জ। তোমবা 

নিলেরাই দিন স্থির কৰিলে, অথচ যথাসময়ে আদিলে না । কাজেই আমরা অন্ত গাত্রেব 
সহিত কন্তার বিবাহ দিগ্নাছি।” “আমরা আজীবককে জিজাসা কবিয়। জানিলাম কাল 
শুভলম ছিল না, মেই জন্ই আমি নাই, আন্র পাত্র লইয়া আসিয়াছি, কন্ঠ সম্প্রদান 
করুন” “তোমরা আিলে ন! দেখিয়া আমর! অন্ত পাত্রে কন্া দান বরিয়াছি। এখন দত্তা 
কন্ঠাকে আবার কিকপে দান কবিব 1” দুই পক্ষে যখন এইরূপ বাদান্থবাদ করিতেছে, 
তখন নগর্বানী এক পণ্ডিত কোন কাধ্যোপলক্ষে নেই জনপদে উপস্থিত হইলেন। ন্গরর 
বাসীর! কুলগুরুর উপদেশানুনাঁরে অশুভনশ্রত্রহেতু যথাপময়ে পাত্রীৰ আলম্মে উপনীত হয় 
কই শুনিয়। তিনি বনিলেন, পনের ভলসকে কি আসে যার? কনানঠভ কর! কি 
শুভগ্রহের ফল নহে? 

মুর্থ যেই দেই বাছে শুভাশুতক্ষণ, 

অথচ সে শুভ ফল পা! লভে কখন। 

সৌভাগ্য নিজেই শুভগ্রহ াপনার , 
আকাশেক তাঁর1--তার শক্তি কৌন ছার ?” 

নগ্রবাসীদের বিবাদ করাই সাঁর হইল তাহার! বিফল মনোরথ হইয়া নগরে ফিরিয়া গেল। 

[লমবধান--তখন এই ভাঁজীবক ছিল মেই কুলগুর আজীবক , এই বরপক্ষ ছিল মেই বরপক্ষ এবং আমি 
(ছলাম দেই প্ডিত পুরুষ 1] 

০০-ছুর্রমেকোজীতিক্ক | 
[শান্তা জেতব্নে লোক(হকর ওত স্দ্ে এই কথা স্বলেল। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত দ্বাদশ নিপাঠে 

মহ।কৃষ্*চ জাঁতাকে (৪৬৯) বর্থিত হইবে ।] 

ঝাবাণদীরাজ ত্রঙ্গদত্তের সয়ে বোধিসব রাঁজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ 
হইবার পর নামকরণ দিবসে তাহার নাঁন হইল ব্ক্ষদত্তকুমার। যোঁল বংসর বসেই তিনি 
তশশিল! নগরে বিগ্যাভ্যাস শেষ করিয়! বোত্রন্ত এবং অস্রাদশ কলায় ব্যুৎপন্ন হইলেন ত্রদ্ষদত্ত 
তাহাকে ওপরাল্যে নিষুক্ত করিলেন। 

এই সময়ে বারাপসীবাদীব! পৰ্বাহে মহা। ঘটায় দেবদেবীর পুজা কত্তিত। তাহার! শত শত 
ছাঁগ মেষ কুদ্ুট শুবরাদি প্রাণী বধ করিত এবং গর পুষ্পের দহিত এই দকল নিহত গণ্ডর 
বুক্তমাংন বলি দিদ্না দেবতা দিগের অর্চনা করিত। ইহা! দেখিক্স বোধিসত্ব চিস্তা করিতে 

লাগিলেন, “ইদানীং লোকে দেবার্চনা! করিতে গিয়) বহু প্রানী বধ করিতেছে , অধিকাংশ 
লোঁকেই অধন্ম পথে চলিতেছে , পিতার দৃত্যুর পর রাজপদ লাভ কৰিলে আমি এমন কোন 
উপায় অবলম্বন করিব, যাহাতে এই নিষ্ুর প্রথা উঠিযক। যাইবে, অথচ ঝোকেও কোন গতি বোধ 
করিবে নাত হৃদয়ে এইকপ সন্ল্প পোষণ করিয়। একদিন কুমার পথারোহণে নগর হইতে 
বাহির হইলেন। তিনি পথে দেখিতে পাইলেন একটা! প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নিকট বিশুর লোক 

সমবেত হইয়াছে) প্র বৃক্ষে কোন দেবতার আবিভীব হইয়াছে এই বিশ্বাসে তাহারা সেখানে 

কেহ পুত্র, কন্তা, কেহ যশ, ধন, যাহার যেরূপ ইচ্ছ! কান্না করিতেছে? বোধিমূব রথ হইতে 

অবতরণ করিস! ই বুক্ষেত্র নিকট গেলেন, গন্ধপুশ্প ছারা উহা পুজা করিলেন, উহার দুলে 
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জলমেচন করিলেন, এবং প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাতপৃব্বক রথারোহণে নগরে প্রতিগমন করিলেন। 
তদবধি তিনি মধ্যে মধ্যে এ বৃক্ষের নিকট যাইতেন এব* প্রত দেবভভ্তের ্ভাঁয় উক্ত নিয়মে 
উহার পুজা! করিতেন। 

কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইলে বোধিসব দি*হাসনাঝোহণ করিলেন । তিনি চতুর্ধধ অগৃতি 
পরিহার করিঘ্ধা) এব* দশবিধ বাঁজধন্ম পালন করিয়া * যথাশান্্র বাজ্যপালনে প্রবণ 
হইলেন। অনন্তব তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আনার একটী অভিলাষ পুর্ণ হইল--আমি 
বাজপদ লাঁভ কবিলাম , এখন অপর অভিলাষটা পূর্ণ করিতে হইবে ।” তখন তিনি অমাতা, 
ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে 1 ঘমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাবা জানেন কি আমি 
কি কাবণে রাজপণ প্রাপ্ত হইয়াছি ?* তাহার! বলিলেন, “না মহাবাঁজ, আমর! তাহা জানি ন! 
“আমি যে অধুক বটবুদ্দকে গন্ধপুষ্পঘাব! পুজা করিতাম এব" ক্কতাঞ্জলি হইয়। প্রণাম করিতাম 

তাহা কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি?” হা! মহারাজ, তাহা! আমরা দেখিয়াছি |” “তখন আগ 
প্রার্থনা করিতাম, যদ্দি কখনও বাজপদ পাই তাহা হইলে বু্দস্থ দেবতার পূজা দিব! সেই 
দেবতার ক্কপাতেই এখন আম বাজা হইয়াছি। অতএব তীহাঁকে পূজা দিতে হইবে। আপনার! 
কালবিলম্ব না কবিয়! যত শীঘ্র পারেন, পূজার আয়োজন করুন।* “কি আয়োজন করিতে হইবে, 
মহারাজ ?” "আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে আমাব রাজ্যে যাহারা জীবদ*্হার প্রভৃতি 
পঞ্চদুঃশীলকন্মে এবং দশবিধ অকুশলকন্মে ঠ আসক্ত, তাহাদিগেব হৃৎপিণ্ড, মাস ও 
রক্ত প্রভৃতি দিক! দেবতার পুজা করিব। আপনার! এখন ভেবী বাঁজাইয! এইদপ ঘোষণা 
করুন £__“আমাঁদের বাজ! যখন ওপরাজ ছিলেন তখন দেবতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন 
যে রাজপদ লাভ করিলে সনন্ত হুঃশীল প্রাকে বলি দিবেন । এখন তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন, 
যাহারা প্রাণাতিপাতাদি পঞ্চবিধ ছু'ণীল কম্মে এব* দশবিধ অকুশল কম্মে নিরত, তাহাদের মধ্য 
হইতে সহশ্র ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড ও মা*সাদি দ্বার দেবতার তৃপ্ডিসাধন করিঝেন। অতএব 
নগরবাসীদিগকে জানাইতেছি ষে অতঃপর যাহার! এইক্প পাপাচারে প্রবৃন্ত হইবে, রাজা 
নেইরূপ ছুূর্মেধা বাক্তিদিগের মধ্য হইতে সহত্র লোকের প্রাণসণ্হার পুর্ধক যজ্ঞ সম্পাদন 
করিয়! দেবখণ হইতে মুক্ত হইবেন । অনস্তব তাহার উদ্দেখয স্ুব্যক্ত করিবাব জন্য বোধিসত্ব 
নি্নলিখিত গাঁথা বলিলেন £-__ 

ছিন্ যবে ডপরাঁজ, করিনু মাঁন৩ও আমি 

রি ভক্তিভরে দেবতার ঠাই 
সহম্র পাঁষণ্ডে বৃধি করিব বুহৎ যজ্ঞ 

রাজ্য বদি লভিবারে পাই । 
হইল কানা পুর্ণ ভাবিলাম ৩বে আমি 

সহশ্র পাষণ্ড কৌথ! পাব? 
এবে দেখে অগণন রয়েছে পাষণ্ড জন 

*  দ্বেবুখশে শীঘ্র যুক্ত হব। 

* দান গীল পরিত্যাগ অঙ্রোধ অবিহি মা ক্ষান্ত আর্জব মাধব (মুছুভাঁ) ৩প অবিরোধন| এই 
দ্বশবিধ গুণ 

1 জাতকে অনেক স্থানে ত্রা্ষণ ও গৃহপতি এই ছুই শব্দেক্স একত্র প্রয়োগ দেখা যাঁয়। গৃহপতি 
ঝুলিলে [ধনি পরিজন লই খৃহ্ধদ্ধ পালন করিতেছেন এমন ব্যক্তিকে বুঝায়] হ্হা! হ রাজী ?9190)01ণ২7 
শব্দের তুল্য । এ অর্থে ব্রান্ধণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণের লোৌকেই গৃহপতি বলিক। পগিগণিত হহ্তে পারে । অতএব 

একপ স্থানে ব্রাহ্মণ শব্দ ছার বেদজ্ঞ, অধ্/ঃপন নিরত ব্রাক্ষণ বুফ্িতে হহ্বে যাহার) ব্রাঙ্মণকুলজাত এব শুদ্ধ 

ৃহধন্ম পরায়ণ ভাহ!দিগকে বুঝাইবে ন1। এইব্লপ ক্ষত্রিয় ও গৃহপতি প্রয়োগে ক্ষত্রি্র শব্দ ছার1ও ক্ষাত্র 
ধন্মপরারণ অর্থাৎ রাজ্যশাননে বা বুদ্ধিতে রত ব্যক্রিকে বুঝাইবে ক্ষত্রিযনকুলজাত গৃহদধাত্রকে বুঝাইবে না । 

$ শালের্ বিপরীতাগির ছু গীলকর্দ্র যথ। প্রাগাতিপাত হ্ত্যাদি। দশ অকুশলকম্ম যথা »_ত্রিবিধ কাঁয়ক 
(প্রাণঘাত অদত্তাশান কান সিখ্যচার) চতুবিবিধ ঝাককন্ম ( মুষাবাথ (পিশুন বাকা পরুষ বাক্য সম্ফপ্পলাপ 

খা 
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অমাঁতাগণ প্যে আজ্ঞা”, বলিয়! ছাদশযোজনবাপী বারাণদী নগরের সবত্র ভেরী বাজাইয়। 
এই আদেশ প্রচার করিলেন। তাহা শুনিয়া সকলেই সব্ধবিধ দুঃখীল কম্ম পরিত্যাগ করিল | 
বোধিসৰ যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ততদিন তাহার পজাদিগের মধ্যে কাহাকেও হুঃশীলত! 
পরাধে অপরাধী হইতে দেখা! যার লাই। এইক্ধপে বোধিনত কাভাকেও কোনরূপ দণ্ড ন! দিয়। 
বমন্ত গ্রজাকে শীলবান্ করিয়াছিলেন) তিনি নিজেও দানাদি পুণ্যকম্মের অনুষ্ঠান করিতেন 
এবং দেহান্তে গারিষদবর্গমহ দেবনগরে গমন করিয়াছিলেন । 

(মমবধান-তখন বুদ্ধের শি্যগণ ছিলেন বারাণসীরাজের পারিষদগ্রণ এব* আমি ছিলাম বারাণসীরাজ 
বক্ষদরত্তকুনীর। 

০১--সহাশীল-বজ্ জীতিক। 

(শান্তা দ্বেতবনে কোন বীধ্যভ্র্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করির়। এই কখা! বলিয়াছিলেন। শান্তা জিজ্ঞাদা করিলেন 
কুমি নাকি নিকুসসাঁহ হহয়াছ? তিক্ষুউত্তরর করিল- "হট ভগব্ন্ " “সেকি কথা? এক্ষপ নিব্হাণপ্রদ 

শাসনে ধাকিয়াও ভুমি উৎ্সাহহীন হহলে। প্রাচীনকালে পতিতের! রা58 হহয়াও অদলা ভৎসাহবলে, 
প্রনঃদৌভাঁগ্য পুনল/ভ করিয়াছিলেন।* অনন্তর শান্তা দেই অতীত কথ। ঝলিতে আর্ত করিলেন. ]. 

পুরাকালে বারাণসীবাজ ব্রহ্গদত্তের সময়ে বোধিসত্ব পাজনহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেন। 
নামকরণের সময় তীহার “শীলবান্ কুমার” এই নাম হয়। যোডশ বতদর বয়সের সময়েই তিনি 
সব্ববিস্তাস্ন স্থশিক্ষিত হন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপণে প্রতিিত হইয়া যখাধস্ম পরজ!পালন 
পুব্ক “মহাশীলবান্ রাঁজা” এই নামে প্রমিদ্ধি লীভ করেন। তিনি নগরের চতুদ্ঘণারে চিট, 
মধ্যভাগে একটা এবং প্রামাছের পুরোভাগে একটা দানশাল। স্থাপিত করিয়। অনাথ ও আতুর 
দিগকে অগ্ন বিতরণ করিতেন। তিনি শীলপরাস্থণ এব দয়াগাসিসৈত্রীপ্রভৃতি গুণ্সম্পন্গ 
ছিলেন, উপোসথাদি ব্রতপালন করিতেন এব* জপঙানিব্রিশেষে সব্দভুতের গরিতোব সাধন 
করিতেন। 

বাজ নহাশীলবানের এক অনাত্য অন্তঃপুরনিবাসিনী এক রমণীব সহিত অবৈধ 'প্রণযে 
আবদ্ধ হইফ্মাছিলেন। এই কথ! বাইর হইয়! করনে বাজার কর্ণগোচর হইল। ঝাঁজা অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিলেন অমাত্যের অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তখন তিনি তাহাকে 
ডাকাইয়! বলিলেন, “ম্ঢ ॥ ভূমি অতি গঠিত কাধ্য করিয়াছ, অতএব তোমাকে এ রাজ্যে 
আব থাকিতে দেওয়৷ কর্তব্য নহে। তুমি স্ত্রীপুত্র ও ধনসম্পন্তি লইয়া অন্থত্র প্রস্থান কর ।+ 

কাশী হইতে এইক্ষপে নিব্বাদিত হইস্। উক্ত অনাতা কোশলরাঁজো গনন কব্রিলেন এব* 
কালক্রমে তত্রতা রাজার পরদ বিশ্বামভাজন হইলেন । একদিন তিনি ফোশলরাজ্কে 
বলিলেন, “মহারাজ, কাঁশীরাজ্য সক্ষিকাধিহীন মধুচক্রসদূশ , তত্রত্য বাঁজার প্রক্কৃতি অতি 
যু, সামন্ত দেনাঁবল লইগ্লাই এ রাজ্য অধিকার করিতে পারা যায় 1” এই কথা! শুনিয়া 

কোশলকাজ ভীধিলেন, “কাশী একটা বিস্তীর্ণ রাজ্য , অথচ এ ব্যক্তি বলিতেছে, অতি অল্প 
সেনাবণেই ইহা আকার করিতে পারা ধায়। এ তবে কোন গণুচর নাকি ? অনন্তর 

তিনি এ নিব্বাসিত অনাতাকে বলিলেন, “আমার বোধ হইতেছে তুমি কাশীরাদের ওচর |” 
“মহারাজ 1 আমি গুপ্তচর নহি, আমি সত্য কথাই বলিয়াছি » বদ্দি প্রত্যয় ন৷ করেন তবে 
কাশীরাজ্যের কোন প্রত্যন্তগ্াবাসীদিখেন্স প্রাণপংহারার্থ লোক প্রেরণ কর্ন » দেখিবেন 
এই সকল লোক ধুতি হইয। কাশীরাজের নিকট নীতভ হইলে, তিনি ইহাধিগকে দণ্ড দেওয়। 
দূরে থাকুক, বর" ধন দিয়! বিদায় করিবেন ।” হি 8147514785 755টি ০ নিন রান 
অর্থাৎ কাচালত1) ব্রিবিধ সন-কশ্  অভি্য) অর্থাৎ তক ব্/ লৌভ হ্যাপাছ অ্থীৎ ক্রোব মিখ্যানৃ )। খন! 
দুব অকুশমকর্ব বলিলে দান গল, ভাবনা হত়াদি দবপপুপ্যকঙ্ছের বিপরীঠাহৃঠনিও বুকাইতে পাতে । 

ডি 

খা 



১০৮ প্রথম নিপাঠ 
পিসি স্পা 

জণসেচন কবিলেন, এব* প্রধক্ষিণ ও প্রণিপাতপুব্বক বখাঝোহণে নগরে প্রতিগমন করিলেন। 
তদবধি তিনি মধ্যে মধ্যে গর বৃক্ষেব নিকট যাইতেন এব প্রঞ্ৃত দেবভক্তের ন্যায় উক্ত নিয়মে 

উহার পূজা করিতেন । 
কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ব সি“হাসনারোহণ করিলেন ৷ তিনি চতুব্বিধ অগতি 

পরিহার করিয়। এব* দশবিধ রাজধশ্ম পালন করিয়া * যথাশান্্র রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত 
ইইলেন। অনস্তব তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমার একটা অভিলাধ পুর্ণ হইল--আমি 
বাজপদ লাভ করিলাম, এখন অপর অভিলাষটা পূর্ণ করিতে হইবে ।” তখন তিনি অমাত্য, 
ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদ্িগকে 1 সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাবা জানেন কি আমি 
কি কারণে রাজপন প্রাপ্ত হইয়াছি ? তীহারি। বলিলেন, “না মহারাজ, আমরা তাহা জানি না।” 
“আমি যে অধুক বটবৃঙ্দকে গঞ্ধপুষ্পদ্বাবা পুঁজ! করিতাঁন এব* কৃঙাঞ্জলি হইয়! প্রণাম করিতাম 
তাহা! কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি?” “হ! মহারাজ, তাহা আমর! দেখিসাছি।' “৩খন আন 
পার্থনা করিতাম, বদি কখনও বাক্ষপদ-প্রা্ট দরবহ। লে বনমূহে লুন কিতা দিব। সেই 
দেবতার ক্কপাতেই এখর দণ্ডের পরিবর্তে ধনলাভ করিল। তখন কোঁশলরাজের প্রীতি 
কালি, কাঁশীরাজ অতীব নিরীহ ও ধন্মপরায়ণ। চিনি বলবাহনাদি সঙ্গে লইয়! কাঁশী 
আঁধকার করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। 

এই সময়ে কাশীবাঁজের এক সহশ্র মহাযোদ্বা ছিলেন। তাহার! প্রত্যেকেই অসাধারণ 
বীর্য্ববান্। তাহারা মত্তমাতন কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেন লা, মন্তকে বন্রপাঁত 
হইলেও বিচলিত হইতেন না, শীলবান্ মহারাজের অনুমতি পাইলে তাহার! অন্ুদবীপের লমন্ত 
রাঁজা জয় করিতে সমর্থ ছিলেন | কোশলরাজ বারাণসী অয় করিতে আদিতেছেন শুনিয়া 
উত্ত: বীরপুরুষেরা। কাশীরাজের নিকট গিয়া এই সংবাদ দিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, 
“অনুমতি দিন, আমাদের রাজ্যসীমা অতিক্রম করিবানাত্রই কোশলরাঁজকে বন্দী করিয়া 
আনি” কাশীরাজ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া! বলিলেন, প্বাঁপ সকল, আমার অন্ত যেন 
অপরের কোন অনিষ্ট না হয়। যাহারদের রাজ্যলোভ আছে তাহার! ইচ্ছা! করে ত আমার 
সাজ অধিকার করুক 1৮ এদিকে কোশ্লরাজ কাঁশীরাজ্যের সীম! অতিক্রম পুর্বাক জনপদে 
প্রবেশ করিলেন ১ এব* অনাত্যের! কাশীরাদের নিকট গ্সিক্সা বুদ্ধ করিবার জন্ত অন্থনতি 
চাহিল্নে ১ কিন্ত কাশীরাদ 'হৃহাদিগকেও নিবারণ করিলেন! অতঃপর কোশলরাগ রাছধানীর 
পুরোভাগে উপনীত হইয়া কাশীরাছকে দৃতবুখে বলিয়! পাঠুইলেন, “হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজা 
ছাড়িয়া দাও ।* কাশীরাজ উত্তর দিলেন, “যুদ্ধ করিব না, ইচ্ছ। হয় আপনি ক্থাজ্য এহণ 
করিতে পারেন ৮ অমাত্যেরা তখনও তাহাকে বলিলেন, “দেব, আজ! দিন, কে(শলরানকে” 
নগরে প্রবেশ করিতে দিব না » বাহিরে যুদ্ধ করিয়াই তাহাকে বন্দী করিয়া আনিব 1 কিন্তু 

রানা মহাশীলবান্ ইহাতে সম্মত হইলেন না» অপিচ নগৰ ছার খুলিয়! দিলেন এব* 'মাত্য 
সহ পরিবেক্িত হইয়। সি"হাসলে বসিয়া! রহিলেন। 

কোশলরান্ধ বিপুল বল্বাহনসহ পুরনধো প্রবেশ করিলেন» এক প্রায়িও তাহার 
গুতিরোধ করিল ন/)। তিনি বাঁদভবনে উপস্থিত হইঙ্া সভানগুপে প্রবেশ করিলেন, এবং 
দিরপরাধ কাশীরান ও তাহার সহশ্র 'অনাত্যকে বন্দী কৰিয়। আদেশ দিলেন, “ইছাদিগকে 

পিঠমোড়া করিয়া! বাধ, আমক স্মশানে * শর্ত খুড়িয়া গল পর্যাস্ত মাটর মধ্যে পোত । 
পর্বের মা চারিপাশে এমন করিত পির! দেও, যেল ইহারা হাত লাড়িতে লা! পারে ॥ তাহা 
হইলে রাত্রিকালে ইহাদিশকে শ্রিষ্ধাল কুকুরে খাইয়া ফেলিবে ”” চোররাজের1 ভূহোরা 

সপন 

৬ আনক-শুশ্ন-ব্খানে শব বন্ধ কর হন্বলা! পঠিয়) গলচা গাল কুহুয়ের তক্গা হয়। 
+ ধেযষা়িয়াড) পণ কযিয়াছ (ইংাহশতে 95811) ) এখানে এই শে কোশলয়াজকে হুকাততেরে। 

চর 



৫১-_মহাশীলবজ, জাতক | ২০৯ 

অমাত্যগণ *যে আগ” বলিয়া ছাদশযোজনব্যাণী বারাণসী নগরের সূর্ধব্ধ ভেরী বাঁজাই| 
এই আদেশ প্রচাব করিলেন তাহ্। শুনিয়। সকলেই সব্ববিধ দুঃশীল কম্ম পরিত্যাগ করিল। 
বোধিসত্ব যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ততদিন তাহার প্রজাদিগের মধ্যে কাহাকেও ছুঃশীলত!- 
পরাধে অপরাধী হইতে দেখা যায় নাই। এইবপে বোঁধিসত্ব কাহাকেও কোনরূপ দও না দিয়া 

সমন্ত প্রজাকে শীলবান্ করিকাছিলেন। তিনি নিজেও দানাদি পুণ্যকম্থের অনুষ্ঠান করিতেন 
এবং দেহাত্তে পাবিষদবর্গনূ্হ দেবনগরে গমন করিয়াছিলেন ) ্ 

[সদবধান--তখন বুদ্ধের শিষ্যগণ ছিকেন বারাণৃষী্াজের পারিষদগণ এব* আমি ছিলাস বার!ণনীরাঁজ 
ব্রন্াদভকুনার | 

০৪১-_মহাশীলন্বৃভ্ জীতন্চ। 

[শান্তা গেতবনে কোন বীযাত্রষ্ট ভিন্নুকে লক্ষ্য করিয়া! এই কখা। বলিয্াছিলেন। শান্তা জিত্রাস! করিলেন, 
_ কিমি নাকি নিকক্ শৃগালেরা বপন ইনবপকুরিহ হগ্বন - “নেকি কথ? একপ [লব্মাণুপ্রদ 

তাহাদিগকে বেখিজ। রাজ! ও অমাতাগণ এক সঙ্গে এমন বিকট 'টাবিকীস্হইরাও, অন্য উৎগাহবলে, 
ভর পাইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু ভাহারা! কিয় গিয়া বখন পশ্চাতে সুৰ ফিরা 
কেহই তাহাদের অনুধাবন করিতেছে না, তখন তাহার! কফিরক্কা আদিল! বাজ! ও বীর" 

অনাত্যগণ পুনব্বাব চীৎকার কবিলেন, শৃগালেরাও পুনব্ধার পলারন করিল এবং পুনববার 
ফিপ্িল। এইবনপে একে একে তিনবার পলাইয়াঁ শৃগালের৷ যখন দেখিতে পাইল কেহই 
তাহাদিগকে তাড়া করিতেছে না, তখন তাহাদের সাহস বাডিল তাঁহারা বুঝিল যে, এ স্রকল 
লোক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায় নিবন্ধ, অতএব তাহারা আর পলাম্বন করিল না। পালের প্রধান 
শৃগাল রালাকে খাইতে গেল, অন্তান্ত শুগান অমাত্যদিগকে খাইতে গেল। 

উপায়কুশল কাশীরাঁজ শৃগীলকে অগ্রসর হইতে দেখিক্জ গল! বাড়াইয়া দিলেন) শৃগাঁল 
ভাঁবিল তিনি যেন তাঁহার দংশনেরই সুবিধা করিত! দিতেছেন। কিন্তু সে যেমন দংশন করিতে 
উদ্যত হইল, অদনি তিনি তাছারই গ্রীবাশ্দংশ্ন কবিস্বা ধরিলেন। তাহার হহুতে যন্ত্রের নত 
এবং দেহে হন্তীর মত বল ছিল, কাজেই শৃগাল তাহার দশন্পও-ক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
না পারিস! মরণভয়ে বিকট রূব করিয়া উঠিল। তাহাব আর্তনাদ শুনিয়া অপর শৃগালের| মনে 
সিসিল) ভীহীমেক দ্গলপ্তি নিশ্চিত ফোন দীছুতেন্। হাতে ধনু পিছে) তখন ভাঙা 

সকলেই অমাত্যদ্বিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়] গেল। 

* বাজ যে শৃগালকে হনুদ্বার! ধরিয়া! রাখিকাছিলেন, যে লাফালাফি করিতে করিতে তীহার 
টতুম্পার্খের মৃত্বিক। শিথিল করিয়া দিল। চতুষ্পার্থের সৃত্তিক। শিথিল হইয়াছে জানি! পানা 

». শৃগলকে ছাড়িয়। দিলেন এব* গজোপন বলপ্রস্থোগণপূর্বক এ পার্খে ও পার্খে দেহ চালিত করি! 
হাত ছইথানি উপরে তুলিলেন। অনন্তর গর্ভের ছুই ধাঁর ধরির! তিনি বিবর হইতে বাভবিচ্ছিন 
মেঘধগুবং নিক্ষাম্ত হইলেন এব* একে একে অনাতাদিগের উদ্ধার সাধন করিলেন। 

এ শ্বশানে যে নকল যক্ষ থাঁকিত তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটা অংশ নির্দি্ ছিল। 
যে দিনের কথ। হইতেছে, দে দিন কতিপয় লোক ছুই ষক্ষেপর দীদার উপর একট! শব ফেলিস্ক! 
গিযাছিল। যক্ষদুযূ এই শব বিভাগ করিতে না পারি] বলিল, ণচল, প্রী শীলবান্ রাজার 
নিকট যাই। উনি খান্মিক, এই শব বিতাগ করিত! আমাদের যাহার বতটুকু প্রাপা তাহা 

ঠিক করিয়া দিবেন।* অনন্তর তাহারা সেই শবের পা ধরিয়া টানিতে টাসিতে রাজার নিকট 
 থেল এবং শব ভাগ রিতা দিতে অনুরোধ করিল। প্লান বলিলেন, প্তাগ করিয়! দির বটে, 
কিস আহি অশুচি অবস্থা আছি ॥ গ্রে আমাকে আান করাও ।* চোররাদের অন্ত বে 
সুবাদিত্ দল ছিল, যক্ষত্বয় এরভাববলে তাহ! আহরণ করিস্া শীলবান্ রাদাকে শ্রান করাইল: 

ক 



কট ক 

১১২ প্রথম নিপাঠ 
ঙ 

স্থান হইলে চোররাজের জন্য যে পরিচ্ছদ ছিল তাহা৷ আনিয়া তাহাকে পরাইল » চতুব্বধগন্ধ 
মমস্থিত * সুবর্ণপেটিকা আনিক্জ। ভাহাকে অনুলেপন করিতে দিল, স্ুবর্ণপেটিকার 'অভান্তরে 
মণিথচিত তালবৃস্তের উপব পুষ্প ছিল, তাহা আনিয়! তাহাকে সাজাইল , এবং জিন্তাস। করিল 
মহারাজ! আর কিছু অনুমতি কবেন কি?” বাঁজা বলিলেন, “আহি ক্ষুধার্ত হইয়াছি 1” 
ইহা! শুনিয়া বক্ষদ্বয় চোররাজের জন্য যে নানারদদমন্থিত অন্ন প্রস্তত ছিল তাহা! লইয়া'আদিল 1 
ন্নাত, অন্থুলিপ্ত ও ক্ৃতবেশবিন্যাস রাজা সেই উত্ক্বষ্ট অন্ন আহার করিলেন" চোররাজের 

জন্য নুবর্ণভূঙ্গারে' সুগন্ধ পানীক্ জণ ছিল, য্বছন্ন সুবর্ণন্য় পাঁনপাত্রহ উহাও আনমুন 
করিল। কাশীরা জলপান কবিয়া মুখ প্রক্ষালন পূর্বক হাত ধুইতে লাগিলেন, এদিকে 
ষক্ষদ্য় চোররাজেব জন্য প্রস্তুত পঞ্চন্থগন্ধযুক্ত 1 তামুল আনিয়া দিল। কাশীরাজ তাদুল 
থাইতে লাগিলেন » যক্ষের৷ বলিল, “আর কি করিতে হঈবে আদেশ করুন।” কাশীরাঙ্গ 
বলিলেন, “চোরবাজের উপধানের নিয়ে আমর মর্গল খঙ্গ আছে, তাহা লইঙ্জা আইন।” 
যক্ষেবা মুহূর্ত মধ্যে সেই খড়গ লইয়া উপস্থিত হইল। 

বাজ! খড্গ গ্রহণ করিস! শবটাকে দাড় করাইলেন , উহার মন্তকে আঘাত করিয়। সমান 

ছুই ভাগে চিরিয়া ষক্ষদ্ধয়কে এক এক অংশ দিলেন এবং খডণ ধুইয়া কোধের মধ্যে রাখিলেন। 
যক্ষের! মনুষ্য মাংস থাইয়! পরিতৃপ্ত হইল এবং “মহারাজ আমাদিগকে আর কি করিতে হুইবে ৮” 
নিজ্ঞানা করিল। বাঁজ। বলিলেন, “তোমব। আনাকে স্বীক্স প্রভাববলে চোব রাঁজের শয়নকক্ষে 

এবং এই অগীত্যপ্দিগকে ইহাদের নি নিজ তি বাখিঝ। আইন ।” তাহাব! “যে আজ্ঞা” 
বলিয়া তাহাই করিল। , 

চোঁররাজ বিচিত্র শম্নকক্ষে বিচিত্র শয্যায় নি বাইতেছিলেন। কাশীরাজ খণ্ঞিতল ছারা 
তাহার উদরে আঘাত করিলেন। চোররাজ্জ মহা ভীত হইয়! জাগিক়া উঠিলেন এবং 
দীপালোকে দেখিতে পাইলেন শীলবান্ রাজা তাহার শয়নপার্খে দণ্ডায়মান। তিনি তাহাকে 
চিনিতে পারিয়। সাহসে ভর করিয়া শযা! হইতে উথ্থিত হইলেন এবং জিক্ঞানা করিলেন, 
“মহারাজ, এখন নিশীথকাল, চতুর্দিকে প্রহরী রহিগ্জাছে, দ্বারগুলি অর্গলনিরদ্ধ, 

আমার শ্নগৃহে জনগ্রণীর প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই, এন্সপ অবস্থায় আপনি 
কিন্ধপে বিচিত্র পবিচ্ছদ পরিধান করিগ্া খঙগহস্তে এখানে আগমন করিলেন ** কাঁশীরান 
নিজের আগমন বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিলেন। তাহ! শুনিয়া চোররান্জের অন্তাপ * 
জন্সিল। তিলি কহিলেল, “অহ! । বক্রমাংসাঁশী, ভীবণ ও নিঠুর তাক্ষসের! পর্যান্ত আপনার 
মাহাজ্মা বুঝিতে পারিল, আর আনি ন।মুষ হইয়্া/ও তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অতঃগণর 
আমি আর কখনও আপনার স্তাপ্প শীলসম্পর্প ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণু করিব না/” অনন্তর 

তিনি খড্রাম্পর্শপুর্ধক শপথ করিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কাশীরাজকে রাজশয্যান 
শুন করাইলেন এবং নিজে একটী সামান্য শধ্যায় শুইয়। রহিলেন। 

ক্রমে পুজনী প্রভাত হইল, কোশলরান ভেরীবাদন দ্বারা সমন্ত সৈন্ত, অমাতা, ব্রণ 

ও গৃহপাতিদিগকে সমবেত করাইয়া! তাহ'দের সমক্ষে পৃর্ণচন্্রনিভ শীলবান্ রাজার 
শুণশ্রদ কীর্তন করিলেন, সভামধ্যে পুনর্ধার তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কারিয়! 

স্তাহ!কে স্বরাজ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং বলিলেন, “নহার[্র, অনা।ব্ধ এই ব্াজ্োর 
বিদ্বোহীদ্িগের দমন করিবার ভার আমি লইলাম » আমি আপনার রাঙ্য রক্ষা করিব, আপনি 

ক *চড়ুবিবিধ গন্ধ যখা, ফুখুস, যবনপুষ্প (কুন্দুক ব|লাবন্, ইংরাদী (72011006555), তগরক (এক 
একার হুশন্ধ চূর্ণ) এবং তুরুক (শ্িলারস )1 ইহা হইতে বুঝা বায়, অঠি প্রাচীন কালেই তুরুচ্চ প্রতি বেশ 
হইতে ভারতবর্ষে নানাহিক বিলানদাদতী আনীত হইত । 

৭ লবঙ্গ, কপূর ইত্যান্ধি। রর 



৫৩--পৃর্ণপাত্রী জাতক । ১১৩ 

গ্রলপালন করুন 1৮ অনন্তর তিনি সেই বিশ্বাসঘাতক অনাতোর দণ্ডবিধান করিলেন এবং 
দৈন্য সামন্ত লইক়! স্বরাজ্যে ফিরিয়া! গেলেন 1 

»-. সালঙ্কার শবীলবান্ রাজ! ৃগপাদধুক্ত স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিলেন , তাহাব মন্তকোপরি 
শ্বেতচ্ছত্র তিরাজ করিতে লাগিল। তিনি নিজের মৃহিম! শ্মুবণ করিয়া! ভাঁবিতে লাগিলেন £- 

“মআমিস্যদি নিরুৎসাহ হইয়। পড়িতাম, তাহা হইলে এই খ্রর্ধয পুনর্লাভ করিতে পাঁরিতাম না 
আমার অনাত্যদিগেরও জীবনরক্ষা হইত না। উৎসাহ বলেই আমি আবার রাজপদ পাইলাম, 
অমাত্যদিগের্ও প্রাপরক্ষা হইল। অহে!। উৎ্দাহের কি অদ্ভুত ফন। সকলেবই আশায় বুক 
বাজিযা নিবস্তর উৎদাহখীল হও! কর্তব্য ৮ অনন্তর তিনি হ্বদয়ের আবেগে এই গাথ! 
বলিলেন £-+ 

ছাঁড়িও ন। আশা, সন , কর চে অবিরাম , 

অদমা বীয্যের বলে পুর্ণ হবে অনন্থাস। 
উৎগ্হের গুণ, দেখ, সব্বহুঃখ অতিক্রমি 
মন যাঁহা চায় তাহ! অভিয।ছি সব আমি। 

হ্বরয়ের আবেগে বোধিসত্ব এই ক্ধপে উৎসাহের গুণ কীর্তন কবিতে লাগিনেন। তিনি 
বলিলেন, “শীলসম্পন্ বাঁধ! কখনও বিফল হয় না।” অতঃপব বোধিপন্ যাবজ্জীবন পুণ্য!লষ্ঠান 
কনিয়। কম্মানুন্ধণ ফলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন। 

[কখ। শেষ হইলে শান্ত) সত্যচতুষ্টয় ব্যাপ্য) করিলেন , তাঁহা। শুনিয়! সেই বীযাহরষ্ট ভিক্ষু অহ্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
সমবধান- তখন দেব্দতত ছিল নেই বিশ্বানদাতক অমাত্য, বুদ্ধের পিষোরা ছিন দেই শহত্র বিলয়ী 

ননাঙ্য , আমি ছিল রাজ! মহাশীলবান্। ] 
নি 

০স্৮--ভিলজন্ন-জাতন্ক ।* 

[ শীন্তা ছ্বেতবনে অর একপন উত্দবাহত্র ভিঞ্চুকে লক্ষ্য করিয়। এই কথা বলিয়াছিশেন) ইহার 
সসন্ত বৃঝান্ত মহাজনকজ।তকে (৫৩৯) বর্ণিত হইবে ।] 

রজ। শ্বেতচ্ছভ্রতলে উপবেখন করিয। এই গ1থ। প1ঠ করিয়াছিলেন ৫২ 

্ ছাড়িও ন৷ আশা, কর চে! অবিরাম, 
অনা উপ্যসে পুর্ণ হবে মনক্কান । 

চেগ্রাবলে উত্তরিয়া ছুত্তর সাগরে 
পাইলাম কুল পুনঃ প্রহষ্ঠঅন্তরে 

[ইহ। শুনিয়া দেই নিবতসাহ ভিক্ষু অর লাভ করিরছিলেন। তখন দগ্যকনঘুব্ধ ছিলেন জনক রাঁজ1।] 

৬৩-পুর্ণপাত্রী জাতন্ক । 
[ শান্ত। শ্রেতবনে খিষমি শ্রিত খাদ্যসদ্বন্ধে এই কথা! বনিয়াছিলেন | 

একদিন শ্রাবন্তী নগরের কতিপন্ন সুরঠণায়ী একন্থনে মমবেত হইগ়| বলিতে লাগিল, “আজ মদ কিশিবর 
পঙ্গু! নাই, কি উপায়ে পয়না। যোগাড় কনা যায় £” ইহা! শুনিয়। একট। 1 1 বলিল, “তাহার লন্থ তাঁবন! 

কি? আমি একট! উপাক্স বলি! দিতেছি)” পকি উপায় বলিবে? শঅ্নাধপিগুদ রাজদুশনে যাইবার 

মম যুলাবান্ পরিচ্ছদ ও অগুরয়েক পরিধান করিছ। যাঁন। এস আমর! অনাথপিওদের আগমনকালে হরাপাতে 

বিনণভীকরণ ভৈষলা মিশাইহা অ(পানভূমি সাদাইগ়া রাবি, খন তিদি আিবেন তখন বলিব, “আহন, 

* চুলম্চুল (সংস্কৃত খুন ব! ক্ষুত্ম ইহ! সম্ভবতঃ 'হুদ্র শঙ্দজাত 1) 
1 মুলে "ককখল্ধৃত্তে'” এই পদ আছে। *ককখুল শব্দ স স্কৃত 'কক্ৰ্ট” শত । 

৫ চর 



এছ 

১১৪ প্রথম নিপাঠ 

মহাশ্রেত্তিন, একপাঁত্র পান করুন ৮ অনন্তর, বিষাঁঞ্জ যদ্য পান করিয়! তিনি যখন অচেতন হইয়! পড়িবেন, তখন 

তাঁহীর অঙ্গুরীয়ক ও পরিচ্ছদ লইস্ হ্রার মূল্য যৌগাড করিব । 
*এ অতি উত্তম পরামর্শ এই কথ। বলিয়! সদ্যপাঁমীরা তখনই সমস্ত আয্মোজন করিয়া রাঁখিল এবং অনাথ 

পিগদের আগমনকালে পখে গিয়। বলিল, “প্রভু দয! করিয়া একবার আসাদের আঁপান ভূগিতে পীয়ের ধূল! 
দিন। আসরা আজ অতি উৎকৃষ্ট সুরা সগ্রহ করিয়ছি , আ।পনি তাঁহার একটু পান করিয়! যাইবেন |” 

অনাথাপিশুদ ভাবলেন, "কি । থে আঘ্যশ্র।বক স্রোতাপত্রিসার্গ লাভ করিক্স(ছে, সেকি কখনও কুপান্পর্য 
করিতে পাঁরে। কিন্তু হ্রাপাঁনের ইচ্ছা না খাকিলেও আমাকে ইহাদের ধূর্তত! প্রকাশ করিয়া! দিতে হইবে।' ভিনি 
আ'পান ভূমিতে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদের ভাবভক্গী দেখিয়া বুঝিতে পাঁরিলেন, সর! বিবষিশ্রিত হইয়।ছে। 
তখন যাহাতে দহ্যরা পলায়ন করে তাঁহার উপ্যাঞ্স উদ্ভাবন করিয়| তিমি বলিলেন “অরে ধূর্তগণ তোরা এইরূগ 
বিষমিশ্রিত হৃরা পাঁন করাইয়া পথিকদিগের সব্বন্থ লুষ্ঠন করিস্। তোরা তোদের আপান ভূমিতে বসিয়া 
কেবল স্র!র প্রশংসাই করিস্ কিন্ত নিজেরা কেহ উহ] পাঁন করিস্ না। খদি এই সর] সত্যই বিষবজ্জিত হয়, তবে 
নিজের পান করিস্ না কেন?" চালাকি ধর! পড়িগ্রছে দেখি ধূর্তের! তখন্ই সেস্থান্ হইতে পলায়ন করিল। 
অনাবপিগুদও শীন্তাকে এই কথ| জানাইবার জন্য জেতবনে খেলেন। 

শান্ত বলিলেন, “গৃহপতি, ধূর্তের! এজন্সে তোবারর বঞ্চনা! করিতে গিয়াছিল , অতীত জন্মে তীহাঁর। পণ্ডিত 
দ্িগকেও বঞ্চনা করিতে চে করিয়াছিল।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন £_-] 

পুরাকালে বাবাণসী বাজ ব্রহ্ধদত্রেব সমর বোধিসত্ব রাজশেষ্টীব পদে নিযুক্ত ছিলেন। কতিপরর 
স্থুরাপাদী তখনও তাহাকে ঠিক এইগ্সপে ব্ষিমিশ্রিত স্থরাপান করাইয়া! অচেতন কবিবার 
চেষ্টা করিয়াছিল। বোধিস/তবর সুরাপানের ইচ্ছা ছিল না, কিন্ত তাহাদের ধূর্ততা প্রকাশ 
করিবার জন্ত তিনি আপান ভূমিতে গিক়্াছিলেন এবং তাহাদের ভাবতঙ্গী দেখিয়! বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে সুর! ব্ষমিশ্রিত। অনস্তর তাহার! যাহাতে পলায়ন করে এরূপ উপায় স্থির 

করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, রাঁজভবনে গমন কালে স্ুরাপান কর! বিধেয় নহে » তোমর1 এখানে 

বসিক্জ। থাক ১ আমি ফিরিবাঁর সমক্ম ভাবিয়া! দেখিব, পাঁন করিতে পারি কি না। 
বোধিসন্ব ঘখন রাঁজভবন হইতে এঁতিগমূন করিতেছিলেল তখন ধূর্তেরা তাহাকে পুর্বার 

আহ্বান করিপ। তিনি আপানভূমিতে গিক্ক! বিবমিশ্রিত গৃরাপাত্র দেখিয়া বলিলেন, “অরে 

ধূর্তগণ, তোদের আকার প্রকার ত আমার কাছে ভাল বোধ হইতেছে না। আন যাইবার 
সনয় পানপাত্রণডুলি যেমন পুর্ণ দেখিয়াছিণাম, এখনই সেগুলি তেমনি আছে , তোরা সুরার ৭ 

কীর্তন করিতেছিদ্ বটে, কিন্তু নিজের! এক বিন্দুও পান করিদ্নাই। এ সুর যদি ভাল 
হইবে তবে তোর! পান করিদ্ল না কেন? ইহ! নিশ্চিত [ব্ষসিশ্রিত।” এইরূপে ধূর্ীদিগের 

, ছুভিসন্ধি বার্থ করিয়। বোধিসত্ব নিছুলিখিত গাঁথা বলিলেন £- 

মুখে বলিস্ স্থরা মোদের অতি চযতকার , 

একটা বিন্দু তবু কেন পান করিদ্নি তার? 
পূর্বামত পাত্রগুলি পুর্ধ দেখতে পাই, 

বিষমিশান হুর! তোদের-বুঝ লাম আছি তাঁই। 

বোধিসহ যাবজ্জীবন সতকার্ধা করিয়া! কম্ম।নুরূপ ফলভোগরর্থ লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন। 

[নদবধান-_তোনার সহিত যে লকল ঘুর দেখ। হইয়াছিল তখন তাহারা ছিল সেই লফল ধূর্ত এবং অনি 

ছিলাম বারাশশীর জ্ভী। ] 

০৪-মন-ভটাতম্বহ ॥ 
[এক উপাদক কোন্ ফল ভাল, কোন্ ফলে মন ইহ! অত হৃল্পয় বুঝিতে পারিত।* এসখঘন্ধে অন! 

কেহই তাহার সনকক্ষ [ইল শা একদিন তাহাকে লক্ষা করিদ। শান দেতবনে এই কথ! বলদ ছিলেন 

* যুলে 'ফুলকুশল' এই প্ আছে। 



৫$--ফ্ল-জাতক। ১১৫ 

একবিন আব্ততী নগরের জনৈক সস্থাপ্ত লোক বুদ্ধ প্রমূখ সঙ্বকে নিমন্ত্রণ করিস্কা উদ্যাননধ্যে ভাহাদের আসন 
করিয়! দেন এবং যাগ ও খজ্জ দ্বারা পরিতোষ প্ৰবৃক আহার করন। তদ্দনন্তর তিনি উদ্যানগঁলককে বলেন, 
“ভিক্ষু দিখের নঙ্গে যাও, ইহার] আত্রাদি ফল যে যাহ! চাহিবেন, পাঁড়িক) দিবে সে'যে আজ বলিয়া ভিন্বু- 
দবিগের সহিত উদ্যানে বেড়াইতে লাগিল এবং গাছের দিকে তাকাইযা কোন্ ফলট! বেশ পাঁকি্াছে, 
কোনট! আধ পাকা কোনটা! কচ এইবূপ বলিতে লাঁগিল। সে যে ফলটা সম্বন্ধে যাহ! বলিল, পাঁডিলে দেখা 
গেল তাহাই ঠিক। ভিক্ষুর| শান্তার নিকট ফিরিস) উদ্যানপাঁলকের ফলকুশলতার প্রখংন। কন্ধিতে লাগিলেন 

শান্ত। বলিলেন “ভিক্ষুগণ কেবল এই উপাসকই যে এক। ফলকুশল তাহ! সনে কহিওন! / পুরাঁকালে পঞ্ডিতেরাও 

এক্ধপণ ফলকুশলতার পরিচক্ দিদ্বাছিলেন।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথ! অরিভ্ত করিলেন ২] 

বারাণমীরাজ ব্রহ্মদন্তের সময়, বোধিসত্ব শ্রেন্তিকুলে জন্মগ্রহণ করেন । বসঃগ্রান্তিব পর তিনি 
পঞ্চশত শকট লইয়া! বাণিজা করির বেড়াইতেন। একদিন তিনি কোন বৃহৎ অবণ্োব নিকট 
উপস্থিত হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌছিবার অন্ত তাহাকে এ অবগ্যেব ভিতর দিগ্ঝা যাইতে 
হইবে দেখিয়া! তিনি অনুচরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, “শুনিরাছি এই বনে নাকি ব্ষিবৃ্ষ আছে । 
অতখব সাবধান, আমীকে জিজ্ঞাস! না করিয়। অদৃষটপূর্্ব কোন ফল, ফুল বা গজ আহার 
করিও না। তাহার সকলেই ভীহার উপদেশমত কাধা করিবে বলির স্বীকার করিল। 
অনন্তর সকলে বনম্ধ্যে প্রবেশ করিল । 

এই বনের সীথাসন্লিধানেই একখান গ্রাম এবং এ এদের পুবোভাথে একটা কিন্কল* 
বৃক্ষ ছিল কাশ, শাখা, পভ, পুষ্প ও ফল দকপ। বিষয়েই দেই কিম্কলবুক্ষ আবৃক্ষেব 

* অনুরূপ ছিল । কেধল দেখিতে নন, আদ্াদে ও গন্ধেও, কীচা হউক, পাক! হউক, কিম্ফলে ও 
আম্ফলে কোন প্রভেদ দেখা যাইত ন1; কিন্তু উদরগ্থ হইলে ইহ! হলাহলের না জীবনা্ত 
টাই | ম 

বৌধিসত্বের কয়েকজন লোভী অনুচর দলের আগে আগে যাইতেছিণ । তাহাদের কেহ কেহ 

কিম্কলকে আম্ফল বিবেচনা! করিয়া কয়েকট! খাইয়া! ফেলিল ; কিন্তু অনেকে বিবেচনা করিল 
“বোধিবত্বকে না জিজ্ঞাস! করিস্না খাওয়া! ভাল নহে ॥” তাহার! ফল হাঁতে করিয়া বসিরা বুহিল | 

বোধিসন্ব আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাব! বলিল, পআর্ধ্য, আমর! খই আত্রফল খাইব কি ?” 
বোধিসন্ব বলিলেন, “ইহা আম্রফল নহে, কিম্ফল 5 ইহা! খাইতে নাই ।» অনন্তর, যাহার! ফল 
থাঁই্জাছিল, তিনি তাহাদিগকে বদন করাইলেন এবং চতুর্মুর খাওয়াইলেন। এইক্পে তাহারা 
আনোগ্য লাভ কন্ষিল 

ইহার পুর্বে সার্থবাহের। বহুবার এই বৃক্ষের তলে অবস্থিতি করিস! আম্মরফল ভ্রদে কিম্ফষল 

থাইয়াছিল এবং মৃত্যুমুখে পত্তিত হইয়াছিল । পরদিন গ্রানবাসীরা আসিয়া তাহাদের মৃতদেহ 
দেখিতে পাইত, প ধরিয়া টানিঘ্া শবগুলি কোন নিভৃতস্থানে ফেলিয়। দিত এবং শকট শুদ্ধ 
দমন্ত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়! চলিয়! সাইত ॥ 

এ দিনও প্রভাত হইবামাত্র তাহার নু$নের আশায় বৃক্ষাভিমুখে আসিল ; কেহ কেহ বলিতে 
লাগিল “আমর! বলদণ্ডল) লইব”, কেহ কেহু বলিতে লাগিল “আমর! গাড়ীগুলা লইব ০» 
কেহ কেহ বধধিভে লাগিল “আমরা মাল লইব।” কিন্ত বৃক্ষমূলে আনিয়া দেখে এক প্রাণীও 

নরে নাই, সকলেই বেশ সুস্থ আছে! গ্রামবাসীরা তথন নিরাশ হইয়া জিও্ঞাসা করিল, “এটা বে 
আন গাছ নয় তাহ! তোর! কিরূপ বুঝিলে ?* তোধিসত্বের লোকের বলিল, “আমর! কুবিতে 

পারি নাই, কিন্ত সার্থবাহ বুঝিতে পাঁিয়াছিলেন ।” 
তথন গ্রামবাহীরা বোধিষত্ের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পশ্ডিতবর, এটা বে আন গাছ 

নয় তাহা! আপনি কিন্ধপে স্থির করিলেন ?” 

ক বাহার ফল কেকপ তাহ! জান! নাহ। 



১১৩৬ প্রথন নিপাঃ 

বোধিসত্ব বলিলেন, “ছুই কারণে তাহা! বুঝিস্নাছি ₹-- 
গ্রামদ্বারে শোভে বৃক্ষ, ছরারোহি লয়, 

ফলভারে কিন্ত সদ! অবনত রয় । 

ইহাতে বুঝিনু, শুন, গ্রামবামিগণ, 
এফল স্ষল নহে , খাইলে মরণ । 

অনন্তপ্ন সমবেত লোকদিগকে ধন্মোপদেশ দিয়া! বোধিসত্ব নিবাঁপদে গন্তব্য দেশে চলিয়া! গেলেন। 

[ সম্বধান_-তখন বুদ্ধের শিষ্যের। ছিন দেই সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই সা্থবাহ। ] 

০০--সঞ্ঞহ্ুু-জাতক্। 
[ শান্তা জেতবনে জনৈক বীঘাত্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিস! এই কথ। বলিয়াছিলেন। ] 
শান্ত! জিজ্ঞান। করিলেন, “কিহে ভিক্ষু, তুমি নাকি নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছ?” ভিক্ষু উত্তর দিল, 

“ই ভগবন্ 1” “অতীত যুগে পণ্ডিতের] উপযুক্তকালে বীধ্য প্রয়োগ কৰিয়। রাঁজমম্পর্তি লাভ করিয়াছিলেন।" 
অনন্তর শান্ত! সেই পরঁটীন কথা বলিতে আন্ত করিলেন £-] 

বারাণুসীরাজ ব্রন্মদতের সনয়ে বোধিনখ্খ মৃহিবীব গর্ভে জন্মগ্রহণ করির/ছিলেন। তাহার 
নামকরণ দিবসে তীয় জনক জননী অগ্ুশত দৈবজ্ঞ ত্রাঙ্গণকে যথেষ্ট উপহার দিয়া পুজের 
অদৃষ্ট কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞের! বোধিমববকে সুলক্গণমম্পন্ন দেখিয়। উত্তর 
করিলেন, “নহারাঁজ, এই কুমাব আপনার মৃত্যুর পধ রাজপদ লাভ করিয়া সর্ধগুযোপেত ও 
প্রথলপ্রতাপান্বিত হইবেন, পঞ্চবিধ আয়ুধের * প্রভাবে ইহার যশ সর্বত্র বিকীর্ণ হইবে » 
সমস্ত অন্দুদ্বীপে ইহার সমকক্ষ কেহ থাঁকিবে না” এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া বোধিসত্বের 
জনক জননী তাহার নাম রাথিলেন 'পর্মুধ কুমার | 

বোধিনত্ব যখন ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইস্জা হিতাহিত বিবেচনা! করিবার ক্ষমতা! লাঁভ 
করিলেন, তখন ব্রহ্গদ্বত্ত একদিন তীহাঁকে ভাকিয়া। বলিলেন, “বৎদ, এখন বিদ্যা শিক্ষা 

কর” বোধিসত্ব জিজ্তাসা করিলেন, “কাহার নিকট বিছ্যাশিক্ষা করিব, বাবা £” বাল! 
বলিলেন, “গাৰার রাজ্যে তক্ষশিল| নগরে এক দেশবিখ্যাত আচার্য আছেন, তাঁহার নিকট 
গিরা বি্ভাভ্যাঁদ কর। তাহাকে এই সূহত্রমুদ্রা দক্ষিণা দিও 1 

বোধিসত্ব তক্ষশিলাস্ন গমন করিয়া! বিস্তাশিক্ষা করিলেন। অনন্তর, যখন তিনি বারাণনীতে 
প্রতিগমন করিতে চা(িলেন, তখন আচার্য তাঁহাকে পঞ্চবিধ আনুধ দিলেন । বোধিসব সেই 
পঞ্চাযুধ লইয়া আচার্ষকে প্রণিপাতপুর্বক বারাণদীর অভিদুথে যাত্রা করিলেন। পথে এক বন 
ছিল, সেখানে প্লেষলোম নামে এক যক্ষ বাঁস করিত বোধিসত্ব এই বনের নিকটবর্তী হইলে 
যাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল, তাহারা তাহাকে আর অগ্রসর হইতে বারণ কর্রিল। 
তাহারা বলিল, ঠাকুর, এই বনে প্রবেশ করিও না, ইহার মধ্যে শ্লেষলোন নানে 
এক যক্ষ আছে, £€স ধাহাকে দেখিতে পা, তাহাকেই মারিস্বা ফেলে । বোধিমত 'সাম্মবল 

বুঝিতেন, তিনি নির্ভীক সিংহের স্তা় বনে প্রবেশ করিলেন এবং উহার নধ্যতাগে 
উপনীত হইলেন। খন যক্ষ ভীষণ সূর্বি ধারণ করিয়া তাহার সশ্ুখে আবিভতি হইল। 
তাহার শরীর তালতরুর ভার, সন্তক একটা কুটাগারের 1 ভর, চক্ষুছইটী ছুইটা গাদলার 
মত, উপরেত্ধ দুইটা দত ছুহট! মুলার নত, দুখ বাদপাথীর সুখের নত উদ্দর নান! 
বর্ণে চিত্রিত, হন্ত ও পাদ নীলবর্ণ। সে বোধিদককে বলিল, পকোথায় যাচ্ছ? 
থান, তুমি আনার খান ।” বোধিসস্ব বলিলেন, পদেধ যক্ষ, আনি দিজের বল বুকিঃ। 

সুবি্াই এই বনে প্রবেশ কৰিত্াছি। তুমি আনার সুখীন হইয়! বুদ্ধিমানের কাঁজ কর নাই, 

*. খড়গ, শি ধনুই, পরশ ও চন্য) 1 কুঠাখার চিল কোঠা। 



৫৫-_পঞ্চাধুধ জাতক । ১২৭ 

কারণ আমি বিবা্ত শর নিক্ষেগ করিয়া, তুমি যেখানে ধাড়াইয়া আছ সেইথানেই, তোমার 
নিগাঁত কর্তিব।ঠ॥ এই বলিগ্। তিনি শুরাসনে হলাহলযুক্ত শরধন্ধান কবিয়] যক্ষের উপুর 
নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু উহা! ঘক্ষের লোমে আবদ্ধ হইগা ঝুলিতে লাগ্লিল। তাহার পর 
বোঁধিন্ত একে একে পঞ্চাশটী শর নিক্ষেপ কবিলেন , কিন্তু সমন্তই ধক্ষের লোমে আবদ্ধ 
হইয়া রহিল, শরীর বিদ্ধ কবিতে পারিল না। ধক্ষ একবার গা ঝডা দিয়া মমন্ত বাণ নিজের 
পাদমূলে ফেলিয়! দিল, এবং বৌধিদত্বকে ধরিবার জন্ত অগ্রসন্ন হইল ॥ বোধিসত্ত ছক্কাৰ 
ছাঁভিয়া থডণ নিষ্ষ(ধষিত করিয়া আঘাত কবিলেন। এ খধ্খানা তেত্রিশ অস্কুলি দীর্ঘ ছিল, 
কিন্ত ইহাও হক্ষের লোনম্পর্শ করিবামাত্র আবদ্ধ হইস্স! রহিল। তাহার পর বোঁধিসত্ব শক্তি 
নিক্ষেপ করিলেন, মুদগর ছারা প্রহার করিলেন, কিন্ত সমন্তই অন্যান্য অস্ত্রের স্তাঁয় যক্ষের 
লোনে আবদ্ধ হইয়া রহিল। তখন বোস সি*হলিনাদে বলিলেন, “ক্ষ । আমার নাম 
বে পথ্চাদধকুমীর তাহা! বোধ হয় তৌগার জানা নাই। আমি যে কেবল ধনুব্বাণাদি অন্তরের 
উপর নির্ভর করিয়াই তোমার বনে প্রবেশ করিয়াছি তাহা মনে করিও না, আমা দেহেও 

বিলক্ষণ বল 'আছে। আমি এক সুষ্ট্যাঘাতে তোমার শরীর চূর্ণ বিচুর্ণ করিতেছি।” কিন্ত 
তিনি যেমন দক্ষিণ হস্তদ্বার। বসকে প্রহার করিলেন, অননি উহ! তাহার লোমে আবদ্ধ হইর্ল। 

তিনি বাঁমহস্তদ্বার| আঘাত কবিলেন, বাঁমহন্তও আবদ্ধ হইল , দক্ষিণ পাদদ্বীর। আঘাত করিলেন, 
দক্ষিণ পাঁদও আবদ্ধ হইল ১ বানপীদদ্বার! আঘাত করিলেন, বামপাদও আঁবদ্ধ হইল। কিন্তু 
তখনও বোধিদক্ পি্ীর্ধ্য হইলেন না। “তোমাকে এখনই চূর্ণ বিচুর্ণ করিব” ব্লিয়। এবাব 
তাহাকে মস্তক দ্বারা আঘাত করিলেন , কিন্তু মস্তকও লোষজালে আবদ্ধ হইয়া রহিল। 

এইন্রপে পঞ্চাঙ্গে আব্দ্ধ হইস্জ! বৌধিসত্ত্ব ঘক্ষের দেহেব উপর ঝুলিতে লাগিলেন, কিন্ত 
তাহার মানসিক তেজ পুর্বববৎ অঞ্গুপ্ন বহিল। বক্ষ ভাঁবিল, “এই ব্যন্তি দেখিতেছি অদ্বিতীয় 
পুরযসিশহ » আমার গ্তার বক্ষের হাতে পডিয়াও ইহাঁব কিছুমাত্র সও্রাস জন্মে নাই। আমি এত 
দিন এই বনে মানুষ ধবিয়! খাইতেছি, কিন্তু কখনও একূপ নির্ভীক লোক দেখি নাই। এযে 
কিছুমাত্র ভয় পাইতেছে না, ইহীর কারণ কি?” নে বোধিদত্বকে তথনই থাইয়। ফেলিতে 
সাহস করিল নাঁ, সে জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর, তোমার মরণতয় নাই কেন ?, 

বোধিসত্ব উত্তর দিলেন, প্যক্ষ । ভয় করিব কেন? একবার জন্মিলে একবাত যরণ ইহ! 

ত অবধারিত। অধিকন্তু আমার উদরে বজাযুধ * আছে» তুমি আমাকে খাইতে গাব, কিন্ত 
গর আধুধ লীর্ণ করিতে পারিবে না, উহ তোমার অগ্রগুলি খণ্ডবিথণ্ড করিবে , সুতরাং আমাব 
মরণে তোমারও মরণ হইবে । এখন খুঝিলে আমার মরণতয় নাই কেন ?” 

ইহা শুনিয়া যক্ষ ভাবিতে লাগিল, *এই ত্রাঙ্ষণকুমার সত্যই বলিগ্াছে। এবপ পুরুষপি*হের 
শরীরের মুধ্গবীজমাত্র মাও আমি জীর্ণ করিতে পারিব না। ইহাকে ছাভিঘ] দে ওস) 
বাউক |” এইরূপে নিজমরণতয়ে ভীত হইয়া সে বোৌধিনবকে ছাভিযা দিয় বলিল, 
“ব্রাদ্ষণকুমার, তুমি পুরুষসি'হ » তুমি আমার হন্ত হইতে র্লাহুগ্রন্ত চন্দ্রের স্তায় মুক্তিলাভ 

করিয়া জাতিবর্থের ও স্বজনের আনন্ববর্ধনার্৫ঘ স্বদেশে গমন কর।* 

বোধিন্ত্ব ঝলিলেন, প্যক্ষ। আমি ত চলিলাম, কিন্তু তোমার কি গতি হইবে? তুমি 
পুর্বজন্ক্ত অকুশল কর্মের ফলে ভিলোভী, হি"সাপরারণ, পররক্তদাংঘ হক ষক্ষরূপে জন্ 
গ্রহণ করিঘ়াছ ! যদি ইহ জীবনেও এইরূপ অকুশল কদ্মেই নিব থাক, তাহা হইলে তোঁনাকে 
এক অন্ধকার হইতে অপৰ অক্ককারে গতি লাঁত করিতে হইবে! কিন্তু যখন আঁনার দশন 

লাভ করিয়াছ, তখন আর অকুশন কম্মে আনক্ত থাকিতে পারিবে না। প্রাণিহত্যা মহাপাপ , 

* জ্ঞালরূপ তরুবারি ॥ বাইধলে ও বৌদ্ধশাত্তে রান, আ্তিকা-বুদ্ছি প্রভৃতি আত্মার রক্ষাদাধক ওপগুলি 
অস্তশত্দিকূপে বশিভ হৃহগ়াছে। 



১১৮ প্রথম নিপাঠ 
সপ পিপিপি পাস স্পা পিসি 

নিরররগমন, তীয্যগ্যোনিলাভ, প্রেত ব| অস্থুররূপে পুনর্জন্মগ্রহণ প্রভৃতি ইহার অপরিহার্য 
পবিণাম। যদি দৈবাৎ নবরূপেও পুনজন্ম লাভ হয়, তাহ| হইলেও প্রাত্রনফলে আযুদ্ধাল অতীব 
অন হইয়া থাকে | * 

এবংবিধ উপদেশ পরম্পরা বোধিসব্ব পঞ্চছ্ঃনীল কম্মের অশুভ ফল এবং পঞ্চশীবের শুভ 
ফল প্রদর্শন করিলেন । এইরূপে নান! উপায়ে তিনি যক্ষের মনে পারলৌকিক ভয় উৎপাদিত 
করিলেন এবং তাহাকে সংযমী ও পঞ্চশীলপরায়ণ করিয়। তুলিলেন। অনন্তর তাহাকে এ 
বনেব দেবতুপদে স্থাপিত করিয়া, পুজোপহার গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়! এবং অপ্রমন্ত 
থাকিতে বলিগ্! বোধিসত্ব বন হইতে নিজ্ত্ান্ত হইলেন। পথে যে সকল লোকের পহিত সাক্ষাৎ 
হইল, তাহ।দিগকে তিনি ষক্ষের প্রক্কতি পরিবর্তনের সংবাদ দিয়! গেলেন । 

অবশেষে পর্থঘুধ কুমার বাঁবাণশীতে গ্রতিগননপূর্ববক মাতাপিতাঁকে প্রণাম করিলেন! 
উত্তরকালে স্বস্ং রাজপ্ধ লাভ করিয়া! তিনি যথাধন্ম প্রজাপালন করিগাছিলেন এব* দাশাদি 
পুণাব্রতের অনুষ্ঠানপুব্বক কম্মান্থুরূপ ফলভোগার্থ পরিণত বয়সে পঞ্চত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

০০০০ সপসপিপিসিসপসিপীসরাসসি 

[ কখাঁবসনে ভগবান অভিনদুদ্ধ হইয়! এই গাঁথা পাঠ করিলেন £-- 
বিষয় বাসনাহীন চিত্ত আর দন, * 
ধন্ম অনুষ্ঠান সদ! নিব্ব(৭ কারণ, 
এরূপ লক্ষণযুত সাধু সদশয় 
সবববদ্ধ বিনিমুক্ত জানিবে নিশ্চয় । 

এহরূপে অর্থ ফলো পযোগী ধন্মোপদেশ প্রদান কিয়! শান্ত! সতাচতু্য় ব্য।খা। করিলেন। তাহ! শুনি! 
সেই ভিক্ষু অর্হত্ব লাভ করিলেন 

সমবধান__-তখন অন্গুলিমাল 1 ছিল সেই বন্দ, এবং আমি ছিল পঞ্চাবুধ খুন]র ] 

০৬--ন্কাপু৩নখ ও জাতি । 
[ শান্তা জেতবনে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথ! থলিয়ছিলেন। আবস্তীবাঁসী কোন ভদ্রলেক 

শামার মুখে ধম্মোপদেশ শুনিয়া রক্ষশাসনে £ অদ্ধাযুক্ত হন এব" প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন ॥ যে সকল আচায্য ও 

উপাধ্যান্মের উপর ভাহার শিক্ষাবিধানের ভার বিন্যন্ত হইস্ম(ছেল তাহারা তাঁহাকে অল্প সময়ের সধ্যে বহুবিহয় 
শিথাইবার চে! করিয়া ব্াতিব্যস্ত করিয়! ভুবিয়াছিলেন। এহটী প্রধম খল, এহটী ছিতীয় শীল ইত্যারি 
বলিয়। ভাহার। দশণীল ব্যাখ্য। করিলেন, কোন গুলি চুল্পপীল কোন গুলি নধ্যমশীল, কোন্ গুলি মহাশীল 9 তাহা 
বুঝাইতে লাগিলেন, প্রাতিমোক্ষম বরশীল | হন্দরির়নপ্বরশীল আজীবপরিশুদ্ধিস্টল, প্রতায়এতিসেবসখুল। 

ক বৌদ্ধমতে অকালমৃত্যু পুব্বজন্মাঞ্জিত ছুষ্কৃতিক্র ফল। যে খ্াস্তি ছুলত মাঁনব্জন্ম লা করিক়| মানবের 
কৃত্যস্মূহ সম্পাদন করিবার পুত্েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাকে নিতান্ত ছূর্ভাগ্য বলিতে হইবে। 

+ অঙুদিমল বা অঙ্গুলিঘ্লক। এই বাকি ব্রাঙ্মণকুলে নন্গ্রহণ করিয়া ও ঘটনাক্রমে একজন ভীবণ ঘা 
হহয়্াছিলেন। প্রবাদ আছে ইনি একে একে ৯৯৯ জন পাঁধকের পাণস হারপুববক তাহাথের এনুলি হেদন 
করিয়া লইয়ছিলেন। পরিশেষে বুদ্ধের কৃপায় ইহার মতি পরিবর্তন ঘটে এবং ইনি প্র্রজ্য। গ্রহণ করিগ 
অর্ধ খণ্ড হন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রব্য ( 

$ উৎকৃষ্ট শাদন অথব। ত্রিরত্ব শাসন! শাসনন্ধন্ম 
$ বৌদ্ধধিগের শীলন্বষ্ধ তিন অ শে বিতক্ত :--হুল, সধ্যম ও সহান্। চুলশীল বলিলে যেসকল সঙ্গচার 

নহঙ্ছেই পতিপাদন করা যাক সেই গুলিকে বুঝাক্স। যেমন অহি সা, অচৌধ্য ইত্যাদ্ি। যহশীল বলিলে 

দ্বৈবগণল! প্রন্থৃতি গহিত বুত্ির পরিহার বুঝায়) সকববিধ গঠিত বৃত্তির পরিহার অনেকের পক্ষে কর 
নহে, এই অগ্কই এই সকল নিক সহাশীল নামে অভিহিত । মধ্যমপ্টলগুলি রক্ষা কর! তত সহজ নে, 
তত কঠিনও নহে। 

]ু 'প্রাতিমোক্ষ শবে বিন্রপিটকের অন্তগত ভিক্ষুদ্দিগের প্রতিপালা নিয়মাবলী বুকিতে হইবে। এ 
ন্্ধে ৮৮ পৃঠের টাক। ড্ইব্য। ইহ্র্িস বহশীল শ্পব্রক্ষখল ্রান্ত শিবাবলী॥ আনীবপাহখিপ্টণ 

যাঝদ্বীধন বিশুশ্ষিমার্স বি5রণস*ক্রাণ্থ নিগ্গমাঘলী। অতারএডিসেবনশীল-ভিখুধিগের অত) অর্থাৎ চীষর, 
খাধা। শহ্য। ও ৈতঞর্য এই চতুর্ধিধ ব্যবহাধ/ বপ্তস ত্রান ন্যমাহলী। 

ক 



৫৬-কাঞ্চন্থণ্ড জাতক । ২১৭ 

এসকমও প্রদুশন করিতে ক্রুটি করিলেন ন1। করদাগত এই সকল উপদেশ শুনিয়া এ ভিক্ষু ভাবিতে লাগিলেন, 

* শীল ত দেঁখিতেছি অশেষ প্রকার, আমি কখনই ইহাদের দমন্্রগুলি প্রতিপালন করিয়! চনিতে পারিব না 
তাহাই যদি ন| পারিনা ন, তবে ভিক্ষু হইয়। ফল কি? অতএব আমার পক্ষে পুনব্বার গৃহী হওয়াই ভাল। 

গৃহী হইলে আমি দানাদি পুণ্যকায্য করিতে গাঞজিব, স্ত্রী পুত্রেরও মুখ দেখিতে পাইবৰ।* অনস্তর তিনি আার্ঘয 
ও উপাধ্যারদিগকে বলিলেন, “মহাশয়গণ, আদি শ্লররত সৃম্পাদনে অসসর্থ, আমার প্রবদ্যা বিফল, কাছেই 
পুনব্বার গ্রা্হ্্যরূপ হীন।শ্র্ধে প্রবেশ করিব স্থির করিয়াছি, আপনারা আনায় যে চীঘর ও ভিক্ষাপাত্র দিয়া 
ছিলেন তাহ! প্রতিগ্রহণ করুন্।” তাহাঁঝ। উত্তর দিলেন “ঘদ্বি এইরূপই নঙ্কদ্প করিয়) খাক, তবে দ্ূশবলের 
নিকট বিদায় লইয়) ষও।” অনন্তর তাহারা এই ভিক্ষুকে লইয়) ধর্মু সভায় দুশবলের বঙ্মুখে উপস্থিত হইলেন। 

তাহাদিগকে দেখিয়া শান্তা ভিজ্ঞাস1 করিলেন, তোর) এই ভিহ্কুকে ইহার অনিচ্ছাসবেও এথানে আনয়ন 
কহিলে কেন?” তাহারা উত্তর দিলেন, “ভগবন্, এই (ভক্ষু সনন্ত শীলরম্গ। করিয়া চলিতে পারিবেন ন। বলিয়া 
পাত্র গু টীবর ফিরাইয়া দিতে চাঁহিয়াছেন , তাই আমর1 ইহাকে আপনার নিকট লইয়া আমিয়াছি।” ইহা 
শুনিয়। শর্ত) আবার দিভান! করিলেন,” তোদর! ইহাকে এককালে এত গুলি শীল শিক্ষা দিতে গেলে কেন? 

ইহার যত্রদুর শীলরক্ষার শক্তি আছে, ততদূরই রক্ষা করিবেন , তাহাত্র অতিরিক্ত কিরুশে রক্ষা করিবেন? 
অতঃপর যেন ভোমাদের এক্সপ বখ ন। ঘটে | এই বাক্তির সম্বন্ধে কি কঙবা তাহ! আহি নির্ণয় করিয়া দিতেছি ।” 

অপন্তর তিনি সেই ভিক্ষুর দ্বিকে তাকাইয়। বলিলেন, *তোগায় এক বঙ্গে বছুশীল অভ্যান করিতে হইবে না, 
তুমি তিনটা শীল রক্ষা কদ্দিঘ! চলিতে পারিবে কি?" ই। ভখব্বন্, আনি তিনটী শীল পালন করিতে পারি?” 
"বেশ কথা ! তুমি এখন হইতে কাঁয়দ্বার, বাঁকাদ্ধার এবং মনোদ্ীর এই তিনটা গাঁপপ্রবেশ পথ রক্ষা! করিয়া 
চল। কাঁয়ে কখনও কুকাধ্য করিও ন।, মনে কখনও কুচিন্ত/ করিও না। বাকো কখনও কুকথ প্রয্োগ কারও 

না। তুনি হীন গার ঘশায় প্রতিগমন করিও না, এখানে অবস্থিতি করিয়| উক্ত শীলত্রয় পালন কত্পিতে 
ধাঁক।* এই উপদেশ লাঁভ করিয়! ভিক্ষুর বড় আনন্দ হইল , তিনি ”হ ভগবন্ আমি এই শীলঙুয় পালন 
করিব” বলিয়! শান্তাকে প্র্ণিপাতপুব্বক আচাঘ্য ও উপাধ্যয়দিগের সহিত শ্বীক়্ আবাচ ফিপরিয়া গ্রেলেন। 
এই শীলত্রঘ় পালন করিতে করিতে তাহীর সনে হইল, "আচীঘ্য ও উপাধ্যান্গণ আলাকে এত শীলের কথ 
বলিলেন , কিন্তু তাঁহারা কেহ বুদ্ধ নহেন বলিয়। এই তিনটা শীলেরও মন্ম আমার হৃদয়স্রম কাঁরাইতে পারিলেন 
না। কিহ্ব সনাকসনুদ্ধ নিদের অলৌকিক শক্তিপ্রতাবে পাপার নিরোধক তিনটা মতি নিয়মন্থার! আমাকে 
সব্বশীলে প্রতিঠপিত করিলেন। বহে) শন্ত। আশ্গ দিম] আসার কি উপকারই না করিলেন? এইরূপ 
টৈন। করিতে করিতে কতিপয় দিনের মধ্যে অন্তদৃষ্টি ল/ভ করিয়া তিনি অর্থন্থে উপনীত হইলেন। যখন তিক্ুরা 
এই বৃঙান্ত জানিতে পারিলেন, তথন তাহারা একদিন ধন্মনতায় সমবেত হুইয়! বলিতে ল)গিলেন, “অহে! বুদ্ধের 
কি অদ্ভুত ক্ষমত্র! 1? বে বাক্তি শীল রক্ষা করিতে গ1রিবে দ ভাবি! হীন!শ্রসে এ্রতিগমন করিতেছিল। তাহাকে 
তিনি তিনটা মাত্র লিক দ্বারা সব্বশীল শিক্ষা দিলেন এবং আর্ত প্রদান করিলেন । ইহা! শুনিয়া শান্তা কহিলেন, 
অতি গুরুভারও খণ্ডশঃ বহন কছিলে লঘু হইক্স। থাকে । পুরাঁকালে পণ্ডিতের! অতি বৃহৎ এক খণ্ড হবর্দ 
গাইয়। প্রথমে উহ! উত্তোলন করিতে পাঁরেন নাই , শেখে উহা। খণ্ড খণ্ড করিয়। অনায়াদে লই গিয়াছিলেন।" 
অনন্বর [তপি সেই অভীভ কথা ছারভ্ত করিলেদ।] 

চা 

বারাণমীরাজ ত্রহ্গদত্তের সময় বোধিসব্ব কোন গ্রাদ্ে কর্ধকরূপে জন্মগ্রহণ করিয্লাছিলেন। 
তিনি এক দিন এক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, যেখানে পুর্কে একটা গ্রাম ছিল। দেই 
প্রানে এক শ্রেনী উন্রপ্রমাণস্থুল* চতুর্হন্ত দীর্ঘ এক কাঞ্চনখণ্ড নৃত্তিকা প্রোথিত করিম 
পঞ্চত্বপ্রস্ত হইয়াছিলেন। বোধিসবের লাদ্দল দেই কাঞ্চণথণ্ডে প্রতিহত হইল । বোধিলব 
মনে করিলেন মৃত্তিকা মধ্যে বিস্তৃত কোন বৃক্ষমূলে তাহার লাঙ্গল আবদ্ধ হইয়াছে» কিন্তু খনন 
করিম! দেখেন উহা! কাঞ্চনথণ্ড। উহাতে মন্গলা' লাগিয়াছিল, তাঁহ। তিনি সযত্ধে ছাড়াইয়। 
রাঁথিলেন। অনন্তর সমন্ত দিন ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়! নুর্যযান্ডের পর বোধিসত্ব যুগ ও লাঙ্গল এক 

পাশে রাখিয়। দিয়া এ কাঞ্চনখণ্ড লইদা গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তিনি উহা তুলিতে 
পারিলেন লা। তথন তিনি এ ন্ুবর্দদারা কি কি কান করিবেন বপিরা! তাহাই ভাবিতে 

লাগিলেন এবং স্থির করিলেন, “এক অংশ দ্বার! গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিব, এক অংশ 
মৃত্বিকার প্রোথিত করিত! রাখিব, এক অংশ লইকা বাণিল্য করিব এবং এক অংশ ছার! দানাদি 



২০ প্রথম নিপাঠ 

পুণ্যকাঁধ্য কবিব।” অনস্তব তিনি সেই কাঞ্চনথগ্ুকে চাবি টুকবা করিয়া! কাটিলেন এবং 
এক একটা করিয়! গৃহে লইয়া গেলেন! ইহাব পব বোধিসতু দানাদি সৎকার্য্ে জীবনযাপন 
পূর্বক কর্মানুরূণ ফলভোগার্থ দেহত্যাগ করিলেন । 

চল 

[ কথাশেষে শান্ত! অভিসম্ুদ্ধ হইয়া এই গাঁখ। পাঠ করিলেন £-- 

পূর্ণানন্দচিত্ত আর পুর্ণানন্দঘন, 

নিয়ত কুশলকর্মা নির্ববাণ-কারণ, 
তবপাশ-মুক্ত সেই সাধুরদ।শয় 
ধর্মযুদ্ধে জয়ী মদা' জানিবে নিশ্চয় ( 

মমবধাঁন__তখন আমিই ছিলাম সেই কর্ষক, যে কঞ্নখণও্ লাভ করিয়াছিল । ] 
ইি-কাঞনথণ্ড জাতক, স্থজাত| জাত, শ্রমথাফল-হুত্র প্রভৃতি হইতে দেখা যায় জনসাধারণকে শিক্ষাদীন 

সম্বন্ধে বুদ্ধদেব কি অলৌকিক ক্ষত! লাভ করিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষাদান পদ্ধতি দেশকালপাত্রের উপ- 
যোগী ছিল; তাহার অপূর্ব ব্াখ্যার গুণে অতি জটিল বিষয়ও সরল হইত, পাষগ্ডেরও হৃদয় গলিত । বুদ্ধের 
কোন কোন উপদেশ পাঠ করিলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সক্রেটিমের কথ! মনে পুড়ে প্র!চা প্রতীচ্য উভয় উপদেষ্টাই 
অনেক মদয় পুনঃ পুনঃ গ্রশ্বদ্বার। আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ বাহির করিয়া পরিশেষে তাহ! বিশদরূগে হদয়ঙ্গম 
করাইয়া দিতেন। 

৫৭--লালক্লেতদ্রজ্াটাভন্ক । 

[দেবদত্ত শান্তাঁকে বধ করিবার চষ্! করিয়ছিলেন। তছুপলক্ষে তিনি বেএুবণে এই কথ! ঝলিয়াছিলেন। 
দেবদত তাহার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল শুনিয়া শান্তা কহিলেন, “কেবল এ জন্মে নহে, অতাঁত জন্মেও 

দেবদত্ত আমার গ্রাণনাণের চত্রীন্ত করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকাধা হইতে পাঁরে নাই।” অনন্তর তিনি সেই 
পুববকথা। বলিতে লাগিলেন £--] 

বারাঁণসীবঝাজ ত্র্মদত্তের সময় বৌধিসত্ব বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ণবয়সে 
তিনি অশ্বশাবক প্রমাণ ও অপাধাবণ বলবান্ হইয়াছিলেন। তিনি একচব হইয়া কোন 
নদীতীরে বাস করিতেন। খএীন্দীর মধো আত্পনসপ্রভৃতি ফলবুক্ষ সম্পন্ন এক দ্বীপ বিরাজ 
করিত| বৌধিসত্ব যে পারে থাকিতেন সেখান হইতে দ্বীপ পধ্যন্ত ঠিক অর্ধপথে নদীগর্ভে একটা 
ইশল অবস্থিত ছিল! হম্তিবলসম্পন্ন বোধিসত্ব প্রতিদিন নদীতীর হইতে একলম্ফে সেই 

শৈলের উপর এবং সেখান হইতে আর এক লক্কফে ছ্বীপে গিষ়্া পাঁড়তেন। সেখানে তিন 

দ্বীপজাত নানাবিধ ফল আঁহার করিস সন্ধ্যার সদয় ঠিক খ্রক্পে নদী পার হইক্স! বাসস্থান 

ফিল্িতেন। 

শর নদীতে সন্ত্রীক এক কুভ্তীর বাঁস করিত। বোধিনকে প্রতিদিন এপার ওপার হইতে 
দেখিয়া তাহার অস্তঃসন্বা ভার্ধযার সাধ হইন যে বানরের হৃৎপিও খাপ । দে কুভীরকে বলিল, 

“আর্াপুত্র, আমার সাধের জন্য এই বালরেশ্রের হদয়মাংস আনিম্থ। দিন” কুস্তীর বলিল, 

“আচ্ছা, তোমার সাধ পূরাইতেছি ১ এই বানর আল যখন সন্ধার মময় ফিরিবে তখন ইহাকে 
ধরিব।” ইহ! স্থির করিয়।! দে শৈলোপরি উঠিস্া! থাকিল। 

বোধিসব্ব ন!কি প্রতিদিন নদীর জল কতদূর উঠিত এবং পাহাড়টা কতদূর নাগির! থাকিত, 
তাঁহা মনোযোগ সহকারে দেখিয়া লইতেন। অদ্য সমন্ত দিন বিচরণুপূর্বক সন্ধাকলে পৈলের 
দিকে দৃহ্টিপাত খন্রিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন যে যদিও নপীর দল কমেও লাই, বাড়েও নাই, 
তথাপি পাধাণের অগ্রভাগ উচ্চতর বোধ হইতেছে! তাহার সন্দেহ হইল হয়ত তাঁহকে 
ধরিবার দন্য ওখানে কুস্তীর অবস্থিতি করিতেছে । অনন্তর বাপারট। কি আানিবার নিনিত্ত 
যেন সেখানে থারিয়াই পাষাণের সহিত কথ বলিতেছেন এই ছলে, উঠৈঃন্থরে *ওছে পাধানত 
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বলিক্স( চীৎকার করিলেন এবং কোন উত্তর না! পাইয়া তিন বার "ওহে পাষাণ” বলিয়) 
ডাকিলেন। অনন্তর ইহাতেও কোন সাডা না পাইয়া তিনি বলিলেন, “কিহে ভাই পাষাণ, 
আজ কোন উত্বর দিতেছ না কেন ?” 

কুস্তীর ভাঁবিল, “তাই ত, এই পাষাণ প্রতিদিন বানরেন্দ্রের ডাকে সাড়া দিয়! থাকে । 
আজ তবে আমিই পাঁধাণের পরিবর্তে সাড়া দিই তখন নে “কেও, বালরেন্্র নাকি? 
এই বলিয়া! উত্তর দিল। বোধিসক্ জিদ্রান! করিলেন, “তুমি কে গো 2 দে বলিল, "আমি 
কুন্তীর)* “ওখানে বসিয়া আছ কেন?* “তোমাকে ধরিতে ও তোমার কলির) খাইিতে 1, 

বোধিদূব দেখিলন দ্বীপ হইতে ফিরিবার অন্ত পথ নাই, "অতএব কুভ্ভীরকে বঞ্চনা করিতে 
হইবে। তিনি বলিলেন, “কুমীর ভাই, আমি তোদার ধরা দিতেছি » তুমি হী কব » আমি 
যেমন লাফাইয়! পড়িব, অমনি তুমি মামায় ধরিয়া ফেলিবে ) 

কুম্তীরেরা! যখন মুখ ব্যাদান করে তখন, তাহাদেব চক্ষুর্ঘর নিমীলিত হয়। * বোধিসব 
যে প্রহঞ্চন করিতেছেন কুন্তারেব নে এ সন্দেহ হয় নাই | কাঁজেই সে তাহার কথামত 
মুখ ব্যাদান ও চক্ষু নি্টীলিভ করিয়া রুহিল। বোধিসব্ তাহাকে তদবস্থ জানিতে পারিয়া 
এক লম্ষে তাহার নস্তকেব উপত্ধ এবং অপর লম্ফে বিছ্যাদূবেগে নদীতীরে আদিয়! উপনীত 
ইইলেন। কুস্তীর এই অস্ুত কাঁও দেখিধ! বলিল, “বাঁনরেশ্্র, চারিটা গুণ থাকিলে সর্ব শঙ্কু 
দমন কবিতে পাব যাম। তোমার দেখিতেছি সে চারিটা গুণই আছে। 

নতা, 1 ধৃতি ত্যাগ, বিভারক্ষমতা --এই চারিগরণে সবে 
বিন সঙ্কটে পার পরিত্রাণ, রিপুগণ পরাভন্কে। 

এইরূপে বোধিসত্র প্রশংন! করিয়। কুক্তীর স্বস্থানে চলিয়া! গেল। 

[সমব্ধান--তখন দেবদত ছিল দেই কুম্ীর চিফার!দণী £ ছিল দেই কুস্তীরের ভার্বা এবং আমি ছিলাম 
সেই বানবেল্। ] 

ঘুক্ি*এই জাতাকর প্রথমা*শের সহিত পঞ্চতদ্থ বণিত উহাশারী পি'হের এব" শেষী'শের সহিত সাগরভীরস্ত 
অনুবৃক্ষবানী মর্কটের কথার সাদৃত্ত আছে। পক্কতশ্ত্রকায়ের হাতে গল্পাশের যে দমধিক উৎকর্ষ নাধিত 
হইগ্াছে তাহা। পাঁঠকের। তুলন। করিলেই বুঝিতে পাঁরিখেন। 

৩৮-অকসশহ্মাজিতিহ্দ । 

[শান্ত। জেতবনে প্রাণিহত্যার চেষ্তা সন্বপ্ধে এই কথা বলেন ] 

পুরাঁকালে বাঁরাণসীরাঁজ ব্রহ্গদত্তের সদয় ,দেবদত্ত বানরকূপে লন্মগ্রহণ করিয়াছিল 
সে আহঙ্ব্ বানরযুখ পরিবৃত হইয়া ভিবাচলেব পাদদেশে বিচরণ করিত। হইহারা বরঃপ্রাপ্ত 
হইলে আমার 'আঁধিপত্তা নষ্টু করিতে পাবে এই আশঙ্কায় সে দন্তদারা দংশন করিয়! 
আত্মজদিগকে ছিন্রমুক্ধ করিয়া দিত। দেবদত্রেব উরগে বোধিনত্ব যখন জননীজঠরে 

প্রবেশ কন্ধিলেন, তখন তাহার গর্ভধারিণী ভাবী অনিষ্টেব আশঙ্কায় পর্বতপার্্ন্থ এক অরণো 

পলাইস্সা বুহিল এব* ঘথাকালে বোধিসত্ৃকষে প্রদব কবিল। যখন বোধিসত্বের বর়ঃপ্রাপ্তি 

হইল ও বোধ জন্মিল তখন তিনি অদাধারণ বীর্ধ্যবান্ হইলেন | 
বোধিসব একদিন জননীকে জিভ্ঞানা করিলেন, প্আমার বাব! কোথায় থাকেন মা?” 

* প্রানিতত্বিদেরা কিন্ত একখ! স্বীকার করেন ন। - 
+ এখানে সত্য বাকো কাধো নহে এইরূপ বুঝিতে হইবে। খানর কুম্বীচরর নিকট বাইবে বলিনাছিল, 

শিরও ছিল; কুগ্তীর যে ধরিতে পীরিল ন। ডাহা তাহার নিলের দেষ। 

 চিকষাবাক্গটী একজন অমামাগ্ত জপবতী ভিঙ্ষুমি। গৌতদের শক্রুরা ইহাকে গিনি সাজ্াইয় তাহার 

চিহের কলুষত! অতিপারন করিতাহ চে) পাইযাছিশেন। কিরুপে এই প্রতারণা ধর! পড়ে তাহ ঘশ্ছপদে 

বধিত আছে । চিঞ্চাদথন্ষে বন্ধনঘেক্ষঠতিক ১২০) এব স্হংপন্রলাতকও (৪5২) ভ্রইবা) 
স্ক 
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বানরী কহিল, পতিনি অমুক পর্ন্ঘতেব্ পাঁদদেশে এক বানরযুথেব উপর আধিপত্য করেন । 
«আমাকে তীহাঁর নিকট লইয়া চল” 1 ণ্না বাছা। তোমার সেখানে যাঁওয়! হইবে না) তিনি 

আঁধিপত্াযলোপের ভয়ে নিজেব সন্তানদিগকে দত্তদ্বারা ছিন্নমুফ করিয়! দেন।” “তাহা করুন » 
তুমি আমান লইয়! চল; কিকপে আত্মরক্ষা) করিতে হয় তাহা আমার জানিতে কষ্ট 
হইবে না” 

বৌধিনত্বের সনির্বন্ধ অনুরোধে বাঁনরী তীহাক্ষে দেবদান্বেব নিকট লইয়! গেল দেবদর্ত 
পুগ্জুকে দেখিয়াই ভাবল, “এ বড হইলে আঁমাব আধিপত্য কাঁডিয়া লইবে , অতএব এখনই 
আলিঙ্গনচ্ছলে ইহাতে নিশ্পেবিত কবি নিহত কর। যাঁউিক 1৮ অনন্তর, “এস, বাপ আমার, 
এত দিন কোথায় ছিলে ? বলিয়া আলিঙ্গন করিবার ছলে সে বোঁধিসত্বকে নিম্পীভন করিতে 
গ্রবৃন্থ হইল। নাগবলপলম্পন্ধ বেধিন্ৰৃও জন্ককে নিষ্পাডিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে 
বদ্ধ বানরের অস্থিপঞ্জর চূর্ণবিচুর্ণপ্রায় হইল। তখন দেবদত্তেব ক্রব বিশ্বাস হইল বোধি বড 
হইলে তাহার জীবনাস্ত করিবেনই করিবেন। অতএব কি উপায়ে বোধিসত্বকেই অগ্রে মারিয়া 
ফেলিত্বে পাবে দে. দেই চিন্ত। করিতে লাগ্লি। অদুবে বংক্ষম্নিষেব্তি একটা সরোবর 
ছিল, দেবদত্ত স্থির করিল বোধিসত্বকে সেখানে পাঠাইতে পারিলে রাক্ষস তাহাকে খাইয়া 

ফেলিবে। অতএব নে বোঁধিসত্বকে বলিল, “বৎস, আনি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার ইচ্ছা 
তোমাকে এই বানরযুখের আধিপত্য প্রদান করি; আজই তোমাকে বান্রবাঁজ-পদে অভিবিজ্ঞ 
করিব। অগুক স্থানে একটী সরোবর আছে , সেখানে ছুই প্রকার কুমুদ, তিন প্রকার 
উৎপল * এবং পাঁচ প্রকার পদ্ম জন্মে। যাও, সেখান হইতে কয়েকটী ফুল লইয়া আইস ।” 
ধোঁধিসব্ব “যে আজ্ঞা” বলিফ! তখনই সেই সরোবরে চলিয়া গেলেন । 

বোধিসত্ব হম সেই সরোঁবরের জলে অবতরণ না করিয়া! তটদেশ পর্যাবেক্ষণ করিতে 

লাগিলেন । তিনি পদচিহ্ন দেখিয়া! বুঝিলেন, প্রাণিগণ জলে অবতরণ করিয়াছে বটে, কিন্ত 
ফেহই দেখান হইতে প্রতিগমন করে নাই। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, 'এই লরোবরে 

রাঙ্গঘ আছে? পিত। নিজে আমাকে বধ করিতে অসনর্থ হইয়া রাক্ষসের উদরসাঁৎ হইবার 
জন্য এখানে প্রেরণ করিস্াছেন। খাহা হউক আমি জলে অবতরণ ন! করিয়াই পণ্মচয়ন 

করিতেছি ।” অনন্তর তিনি তীরস্থ নিকুদক স্থানে গিয়া বেগগ্রহণ-পুর্ব লম্ফ দিলেন এবং 
আকাশপথে সরোবর লতঘন করিবার সময় জলের উপরে যে সকল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল 
তাহার ছুইটা ছি'ড়িয়। লইন্পা অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন , ফিরিবার সময়ও তিনি এইরূপে 

আর ছুইটা পন তুলিয়া ল্লেন। এইরূপে একবার এপারে, একবার ওপারে লাঁফাইয়! গির! 
তিনি মরোবরের উভম্ন পার্থ পন্নরাশি সংগ্রহ করিলেন, অথচ একবারও তাহাকে জলে 

অবতরণ করিতে হইল না । শেষে ইহার অধিক পুষ্প বহন কবিতে পারিব না মনে করিয়! তিনি 

অবচিত পুষ্পথচলি একপারে রাশি করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ভাবিতে লাগিল, "শামি এত 
কাঁল এখানে বাম করিতেছি » কিন্তু কথনও একপ প্রজ্ঞাবান্ ও 'স্কুতকম্দ্রী পুক্রধ দেখি লাই। 

এই বানর যত ইচ্ছা পুষ্প চয়ন করিল, অথচ লে অবতরণ কক্রিল না।” অনন্তপ্ন সে 

জলরাশি দ্বিধা বিভন্ত করিঝ সক্োবর হইতে উত্থিত হুইল এবং বোধিসত্বের নিকট গিয়! বলিল, 

*বানরেক্্র, লগতে যাহার তিনটা ৭ আছে সে শক্র দদন কৰিয়। থাকে । আমার বোধ হইতেছে 
আপনাতে সেই তিনটা গুণই বিদ্লমান.আছে £-- 

দক্ষ শৌধ্যবান্, উপাঘকুশল থেই জন এ সংসাহে, 
স্বনছী সেই, নকল সংখানে, শত্রুর নংহার করে।” 

এইক্ধপে বোধিসন্বের স্তি করি! উদকরাক্ষন ছি্র।সা করিল, “আপনি এই কল পুষ্প 

ক এখানে উৎপল" শন্ে নীল বা য়কপন্স বুঝিতে হইখে। 



৫৯--ভেরীবাদ জাতক । ১৩ 

চয়ন করিলেন কেন?” বোধিদত বলিলেন “ঝাঝ। আমাকে আজ রাজপদ দিবেন, দেইজগ্ত 
পুষ্প লইতে আঁমিগাছি।”* “আপনার মত মহাআ্বা পুষ্প বহন কবিষ্া লইয়া খাইবেন ইহ] ভাব 
দেখাইবে না, আমি ঘহন কবিয়া লইয়। বাইতেছি।* এই বলিরা রাঁঞদ সমস্ত ফুল কুডাইর! 
লইয়া বোঁধিসত্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। 

দুর হইতে এই দৃহী দেখিয়া দেব্দত্ত বুঝিতে পাঁরিল তাহার চত্রাস্ত ব্যর্থ হইয়াছে। 
মে ভাঁবিন, "আনি ছেলেকে পাঠাইলাম বাগসকতৃক ভগ্গিত হইবে বলিয়া, কিন্তু এখন 
দেখিতেছি রাক্ষদই বিনীতভাঁবে ইহাঁৰ পশ্চাৎ পম্চাৎ পুষ্প বহন করিয়া আনিতেছে। অহ! 
এতদিলে আমার সর্ধনাপ হইল” এইক্ধপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার হ্ৃংপিও্ড শতধ! ছিন্ন 

ভিন্ন হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত প্রাণ্ত হইল । অনন্তর অপর সমস্ত বানর সমবেত 
হস! বোধিসত্বকে রাজপদে বরণ করিল। 

[ সমবধান--তখস দেব ছিল সেই বানররাজ এবং আমি ছিলাঙ্গ তাহার পুত্র 1] 

০৯--ভ্ন্বীন্বাদ জাতক । 

(শান্তা জেতবনে অবস্থিভিকলে কোন অব।ধ্য তিক্ষুনন্বন্ধে এই কথা বলিয়।ছিলেন। শাশ্ত। লিজ্ঞাসিলেন 
ওছে ভিক্ষু লোকে বলে তুমি বড় অবাধ্য ইহ। দত কি?” ভিক্ষু বলিল “হা তগবন সন্য।” শান্ত! বলিলেন 
"তুমি যে কেবল এ জনেই অবাধ্য হইয়/হ তাই) নহে, পুধবজন্মেও তোমার এই দোষ ছিল। অনন্তর ঠিনি 
সেই অতীত কথ| বলিতত লাগিলেন £_₹ ] 

বান্ধাণসীরাজ ত্রক্ষদর্তের সময় বোঁধিসত্ব কোন ভেরীবাদকের কুলে জন্মগ্রহণ কবিয়! এক 
গ্রামে খাঁদ কবিতেন। একদা তিনি শুনিতে গাইলেন বারাণসী নগরে কোন যোগ উপলক্ষে 

মহাদমারোহ হইবে। সমাগত লৌকের নিকট তেরী বাঁজাইলে বিল্ক্ষণ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা 
আছে ভাবিয়! তিনি নিজের পুত্রদহ সেধানে গন্ন করিলেন । 

ভেরী বাঁজাইয়। বোধিসত্ বহু ধন লাঁভ করিলেন এবং পব্বশেষ হইলে গৃহাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন! পথে একট বন ছিল, সেখানে দন্যুবা উপদ্রব করিত। বোধিসত্বেব পুত্র পথ 

টলিবার্ধ লময় অবিরত তেরী বাজাইতেছিল ,তিনি তাহাকে নিস করিবাঁৰ অভিগ্রায়ে 

বলিলেন, “বৎস, নিরন্তর বাজাইও না, ব্ড লোকের পথ চলিবান্স সমগ্ন যেরূপ মধ্যে নধো 

ভেরী বাজে, সেইব্প বাঁজাঁও।” কিন্তু পিতার নিষেধ সবেও সেই খাঁলক ্বাস্ত হইল না, সে 
ভাবিল ভেবীব শব্দ শুনিয়। দ্ারা পলায়ন করিবে । প্রথমে ভেরীর ঝাগ্য শুনিয়া দন্ট্যর! 

বাস্তবিকই পলায়ন কিল, কারণ তাহাবা ভাবিল কোন বড় লোক হয়ত বিশ্তর অহুচর সঙ্ছে 
লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু যখন নিরন্তর ভেরীর ধ্ধনি হইতে লাগিল, তখন তাহান্া নিজ্জেদের 
ভরম বুঝিতে পাধিল এব* ফিরিয়া দেখিল ছুহটী মাত্র লোক যাইতেছে । অনস্তর তাহার! 
ঘোঁধিসত্ব ও ভাঁহার পুত্রকে প্রহার করিয়া সমস্ত ধন কাঁড়িয়া লইল। তথন বোধিসত্ব বলিলেন, 

“হাঁয়। এত কষ্টে যাহা উপাঞ্জন করিলাম ব্রমাগত ভেরী বাঁজাইঙা তুমি তাহা সমস্তই বিনষ্ট 

করিলে অনন্তর তিনি এই গাথ! পাঠ করিলেন ৮-_ 
কিছুতেই বাড়াবাড়ি করে। না কথন 

শিখিবে অত্যন্ত সব্ঘ করিতে বজ্জন 

ডেব্ী বাঁজাইয়া ধন করেছিনু উপাজ্জন 

কিন্ত পুন,পুন* কর্সি ভেরীর বাদন 

ঘৃহ্যহান্ডে করে যুঢ় বব বিসঞ্ঞস । 

[সমবধান_ তখম এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেহ্ ভেরাটবাঁঘবের পুত্র এব আমি ছিলাম তাহার (পিত)1] 
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৬০-ম্ণঞখজ্জীতিশ্ | 

[ শান্তা জেতবদে অবস্থিতিকালে অপর একজন অবাধ্য ভিক্ষুপম্থকে এই কথা বলেন) 

বাবাণনীরাঁজ ত্রক্গদত্ের সময় বৌধিমত্ব এক শঙ্খ্-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 

ফোন যোগেব মম পিতার সহিত রাজধানীতে গিয়া শঙ্খ বাজাইয়া বিস্তর অর্থলাভপূর্বক 

গৃহাতিসুথে ফিরিলেন। পথে একট বন ছিল এবং সেই বনে দন্ট্যরা উপদ্রধ কবিত ॥ তাহাবি 

মধ্যে প্রবেশ করিআজ! বোধিসত্ব পিতাঁকে শঙ্খ বাঁজাইতে নিষেধ করিলেন। বুদ্ধ ভাবিল 

শঙ্ধ্বলি গুলিলে দ্র পলায়ন করিবে , কাঁজেই সে নিষেধ ল। শুনিয়া নিবস্তর শঙ্খ বাজাইতে 

লাগিল। তাহা শুনিয়া (উনবষ্টিতম জাতকে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে ) দস্যর! সেখানে আসিয়া 

ছাদের সন্ত ধন কাঁডিক্খ। লইল বৌধিসত্ব বলিলেন__ 
কিছুতেই বাড়াবাডি করে! না|! কখন, 
শিখবে 'অতান্ক সব্ব' করিতে বর্ন । 

শব্খ বাজাইয়। ধন, করেছিনু উপার্জন , 
কিন্ত পুনঃপুনঃ করি শঙ্ঘের স্বনন 

দহ্থাহন্ডে করে মুঢ় সব বিসর্জন | 

[ সমবধীন-_-তখন এই অবাধা ভিক্ষু ছিল সেই বুদ্ধ শঙ্খ এবং আমি ছিলাম ভাহীর পুজ |) 

২৬৬--অ-৭তিম্সভ্র-ভচীততন্কি 1* 

[শান্তা জেতবনে জনৈক উৎকঠত ভিক্ষুকে লঙ্গ্য করিয়। এই কথ বলিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তুর বৃত্তান্ত 
উন্মনযত্ী জীতকে (*২৭) বর্মিত হইবে 1 শীন্ত প্র ভিক্ষৃকে-বলিলেন, "দেখ রম্ণীর। কাঁমগরায়পা, অনতী। হেয় ও 
নীচ্না। তুমি এইরূপ জথন্প্রকৃতি নারীর জন্য কেন উৎকঠত হইলে?" অনন্তর তিনি অতীত যুগের 
একটী কথা বলিতে আস্ত করিলেন ২] 

পুরাকালে বাঁরাণনী-রাজ ব্রক্মদত্তের সময় বোধিসব্ব গা্ধার রাজ্যে তক্ষশিল। নগরে এক 

ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন | জ্ঞানোদয়ের পর তিনি বেদত্রয়ে এবং অপর সর্বধিধ 

বিদ্যায় বুুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং নিলেই অধ্যাপন আরম্ভ করিয়াছিলেন । অচিরে সর্ধত্র 
ভীহার ষশ বিকীর্ণ হইস্কাছিল। 

এই সময়ে বারপ্রদী-নগরের কোন ব্রাঙ্মণকুলে একটী পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। তাহার 
ভূমিষ্ঠ হইবার সমর তীয় পিতা যে অগ্রিগ্বাপন, করিক্স।ছিলেন, 1 তাহা! এক দিনের জন্তও 
নির্বাপিত হইতে দেন নাই । বাঁলকটীর বয়স যখন বোল বৎসর হইল, তখন তাহার জনকজননী 
বলিলেন, ধন, যে দ্বিন তোমার জন্ম হয় সেই দিন এই আগ্ম স্থাপিত হইয়াছে । তদধধি 
ইহা কখনও নির্ধবাপিত হয় নাই! বদি তোমার ব্রদ্দলোকপ্রাপ্তির আকাজ্মা থাকে, তবে 
এই অগ্রি লইয়া! বনে যাও, এবং পেথানে একা গ্রচিত্তে ভগবান্ অগ্রিদেবের অর্না কৰিয়। 

* শাতশ্সুধ। মঙ্গল, অশাতল্মঅঙুখ, অমঙ্গল। ৬১ হইতে ** পধ্যন্ত দশটা জাতক শ্হ্রীবর্গ* নামে 
দ্শিছিত। এই সকজ উপাখালে নারীজতির, শুতি উৎকট মুশ।-প্রত্ঘশিত হইয়াছে কালী ও কাফনের 
অপকিশকি সন্থষ্ষে পরস্পর ব্িদ্ষাল ধন্দমতেরও এক) দেখা হাক বটে, কিন্ত তাহা বলিয়। অনা কোন 
শান্তকার সমস্ত নারীসমাদকে এত স্বশার্ বলিঙ্গা নির্দেশ করেস নাই । উত্তর কালে য়ং বুদ্ধদেবও বে রুমঠনন্বক্ষে 
দবগ্দে উৎটভার পরিচ্ধ ছি(ছিজেন হা তিগ্ুগিসম্দায়ের শ্রতিষ এবং বিশাখা, উৎপলবর্ধা অস্ভৃতি উপাসিক! 
ও পুহিয়াছিগের কথা হইতে বেশ খুকিতে পারা যায় 

$ এই আতকে দাহাতি বা এ্রথলভাহি বলে । অপনিহবোত্ীরা বিবাহের সময় -যে অনি প্রন্থালিত হয়, 
ছাযগ্মীহন 1518ই সেবা করি খাঁকেন। 



৬১--অশাতমন্ত্র জাতক । ১২৫ 
সাসপাপীসপসপাসলী পাশাপাশি পাপী 

বরহ্থলোকপরায়ণ হও, কিন্তু যদি গারস্থাজীবন যাপন করিতে অভিনাঁষ হয়, তাহা হইলে 
তক্ষশিলায় গমনপুর্ববক তত্রত্য সবিখ্যাত আচাধ্যের নিকট বিদ্তাশিক্ষা কবিয়া সংদারধণ্ম পালন 
কর।” ব্রাহ্মণকুমার বলিল, “আমি বুলে গিয়া অখ্িপুজী করিতে অশক্ত » অত এখ সংসার 
ধর্মুই পালন করিব | অনন্তর সে মতাপিতাধ চবণ বন্দনা কবিদ্না এবং খুরুদক্ষিণার জন্য 
সূহত্র মুদ্রা লইর তক্ষশিলার় গনন কিল এবং কিযৎকালের মধ্যে সর্ববিদ্যায় পারদশী হইয়! 
গছ ফিরিয়া আসিল । কিন্তু তাঁহার সাতাপিতাঁর ইচ্ছা ছিল না যে সে এই অনর্থলনক সংসারে 
প্রবিষ্ট হয় । সে বনে গিয়। অগ্নির উপাসনা করিবে তাহাদের মনে এই বাসনাই বলবতী হইল । 
মাতা স্থির করিলেন, ন্্রীচবিত্রের দোষ প্রদর্শন ছবি! ইহার মনে বৈরাগ্য উৎপাদিত করিতে 
হইবে ( তিনি ভাবিলেন, “ইহার আচার্য্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তিনি নিশ্চয় ইহাকে নারীলাতির 

হীনচরিত্রতা বুঝাইতে পাঁরিবেন। এই সিদ্ধান্ত করিয় এ ঈমলী পুত্রকে জিজ্ঞাঁদা করিলেন, 
“বম, তৃমি কি স্মন্ত বিগ্যাই আনরত্ত কবিয়াছ ?” ব্রা্গণকুমার উত্তর দিল, “হা, য্, তোমার 
আশীব্বাদে দমন্ত বিদ্যাই শিক্ষণ করিয়াছি)” পতাহা। হইলে তুমি অশাঁতমত্র শিখিয়াছ সন্দেহ 
নাই” “না, মা, দে মন্ত্রত শিখি নাই 1৮ “তবে তোমার শিক্ষা সমাণ্ড হইল কি ক্পে? 
তুম তক্ষশিল!র ফিরিয়া যাও এবং অশাতমন্ত্র শিখিদ্লা আইস।” পুত্র ণ্যে আজ্ঞা” বলিয়া 
পুনর্বার তক্ষশিল/র গেল। 

তক্ষশিলার সেই আচাধ্যেব ( বোধিসত্বের ) জননী তখনও জীবিত ছিলেন তীহার 
বয়দ হইয়াছিল এক শ বিশ বৎসব্ধ। আচার্ধ্য অতি যতুদহকাবে এই জরতীর শুশ্রীধা করিতেন । 
তিনি তীহাঁকে শ্বহস্তে গ্নান করাইতেন , স্বহস্তে পাল ও ভোজন করাইতেন। কিন্তু আশ্চর্যোর 
বিষয় এই যে বৃদ্ধ। জননীর এইরূপে দেবা শুশ্রুধাী কবিতেন বলিয়া প্রতিবেশীরা তাহাকে বড 
ঘ্বণ। করিত। গেই কারণে তিনি শেষে সন্বল্প করিলেন, "বনে গিয়। সেখানে জননীর সেব! 
শুশ্রষা করিব ।” যেখানে জলের মৃবিধা আছে বনমধ্যে এমন একটা নিভৃত ও মনোরম স্থান 
দেখিয়া তিনি সেখানে পর্ণশ্ালা নির্মীথ করিলেন, তথায় দ্বত, তুল প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়। রাঁথিলেদ এবং নাতাকে লইয়! এ কুটীরে গিয়া তাহার পরিচর্ধা। করিতে লাগিলেন । 

বারাননীর ত্রাহ্ষণকুমাৰ আচাঁধাকে তুক্ষশিলাক্ম দেখিতে লা পাইয়া! অন্থুসন্ধান কৰিতে 
করিতে নেই বনে উপস্থিত হইল এবং তীহাকে প্রণাম করিল। বোধিসব জিজ্ঞাস! 

করিলেন, “বৎস, তুমি এত শীঘ্র ফিবিয়া! আমিলে কেন?” ত্রাঙ্দণকুমার বলিল, “আমি 
আপনার নিকট অশাঁতমত্র গ্রহণ করি নাই, এখন তাহা শিথিতে আপিয়াছি।৮ ?কে 
তোমাকে অশাতঘন্ত্র শিখিবাঁর কথা বলিয়াছেন 1 দম। বলিয়াছেন ।” যোধিমব ভাঁবিলেন, 

“অশাতদন নামে ভ কোন মন্ত্রনাই, ইহার মাতার বোধ হয় ইচ্ছা যে ইহাকে ভ্রীচরিত্রের 
দোষ বুঝায় দেওয়া হয়। তিনি ব্রাঙ্গণকুমারকে বলিলেন, “বেশ, তোমাকে অশাতিমন্ত 

শিখাইব। তুমি অগ্চ হইতে আনার স্থান গ্রহণ করিস়। আমার জননীর সেবাশুশ্রযার প্রবৃত্ত 
হও» তাহাকে শ্বহন্তে সান করাইবে, স্বহত্তে পালন ও ভোলন করাইবে, এব" তাহার হাও 

পা, মাথা ও পিট টিপিয় দিবার সময় বলিবে, 'আধ্যে, জরাগ্রন্ত হইয়াও আপনার কি অপন্ধপ 
দেহকান্তি, না জানি যৌবনকালে 'আপনি কীদৃশী রূপলাবণাসম্প্র! ছিলেন ॥ যখন তাহার 

হন ও পাদ প্রক্ষালন করিবে তথনও তাহার হস্ত ও পাদের শৌন্দর্য্য কীর্তন করিবে। 
আঘার দাত তোমাকে হাহা বলিবেন, তাহা! আমাকে জানাইবে , কিছুই গোপন করিও 

নব) বানতে লজ্জা করিও ল1। এইন্প করিলে তুমি অশাতমন্ত্র লা করিবে / নে উহা 
শিখিতে পারিবে ন1।* 

ত্রাহ্মণকুমার আচাধ্যের উপদেশানুদারে পুলঃ পুনঃ বৃদ্ধার রূগ কীর্তন করিতে লাগিল ! 
তাহা গুনিয্জা বৃদ্ধান্স দলে হইল, "জমি দেখিতেছি এই যুবকের প্রণৃছাতাজন হহ্াছি 1 



১২৪ প্রথম নিপাঠ 

৬০--সাঞখুগম জাতন্চ। 

[ শবান্ত। জেতবলে অবস্থিভিকাঁলে অপর একজন অবাধ্য তিক্ষুসঙ্থরে এই কথা বলেন। ] 

বাবাঁণসীবাজ ব্রহ্ষদত্তের সময় বোঁধিসত্ব এক শঙ্খধ্ম কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 

কফোঁন যোগে সময় পিতার সহিত রাজধানীতে গিয়। শঙ্খ বাঁজাইয়! বিস্তর অর্থলাভপৃব্বক 

গৃহীভিমুখে ফিরিলেন। পথে একটা বন ছিল এব* সেই বনে দস্াবা উপদ্রব করিত। তাহাৰ 

মধ্যে প্রবেশ করিয়া বোঁধিসত্ব পিতাকে শঙ্খ বাজাইতে নিষেধ কবিলেন। বৃদ্ধ ভাঁবিল 

শঙ্ঘধ্বনি শুনিলে দন্সুযরা পলায়ন করিবে , কাজেই সে নিষেধ না শুনি! নিবস্তর শঙ্খ বাঁজাইতে 

লাগিল । তাহা শুনিয়া (উন্যষ্টিতম জাতকে যেরূপ বর্ণিত হইয়!ছে ) দন্যুরা সেখানে আসিয়া 

তাঁহাদের সমন্ত ধন কাঁডিছা লইল 1 বৌঁধিসত্ব বাঁলিলেন__ 
কিছুতেই বাঁড়ীবাঁড়ি করে! না৷ কখন 
শিখিবে অত্যান্ত সর্বব করিতে বর্জন। 

শঙ্খ বাঁজীইয়! ধন কবেছিনু উপাজ্জন 
কিন্তু পুন পুন করি শঙ্ৰের স্বনন 
দঙ্টাহস্তে করে যুঢ় সব বিসর্জন । 

[নমবধান--তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিন সেই বৃদ্ধ শঙ্থ' এব আমি ছিলন তাহার পুর ।) 

৬১-অপ্পাতস্জ্ঞ জাতিন্ক 1* 

[ শীন্তা লেতবনে জনৈষ উৎক ঠত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিম এই কথা ধলিয়ীছিলেন | ইহার সবিস্তর বৃতীন্ত 
উন্মগ়স্তী জাতিকে (৫২৭) বর্ণিত হইবে । শাস্তা প্র ভিক্ষুকে বলিলেন “দেখ রমণীর কাঁমপরায়ণা অসতী হেয়া ও 

নীচমনা। তুমি এইরূপ অঘন্তপ্রকৃতি দারীর জন্য কেন উতৎ্ককঠত হইলে? অপন্তর তিনি অতীত যুগের 
একটা কথ বলিতে আঁরম্ত করিলেন -] 

পুক্াকালে বারাণনী বাজ ব্রহ্গদত্তের সম বোধিসত্ব গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক 
ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ঞধরিয়াছিলেন। জ্ঞানোধক্ের পব তিনি বেদত্রয়ে এব* অপর সর্বদিধ 

বিদ্যায় বুযুৎপন্ন হইগ়্াছিলেন এব* নিজেই অধ্যাপন আরম্ভ করিয়াছিলেন অচিরে সর্বত্র 
তাহার যশ বিকণ হইয(ছিল 

এই সময়ে বারাগসী নগ্ররের কোন ব্রাঙ্মণকুলে একটা পুভ্রের জন্ম হইয়াছিণ। তাহার 
ভূমি হইবার সময় তদীয় পিতা যে অগ্নিন্থাপন করিয়াছিলেন 1 তাহ! এক দিনের জন্যও 
নির্বাপিত হইতে দেন নাই । বাঁলকটার বয়ন যখন ষোল বৎসর হইল তখন তাহার জনকজননী 
বলিলেন বৎস যে দ্দন তোমার জন্ম হয় সেই দিন এই অগ্নি স্থাপিত হইয়াছে । তদবধি 
ইহ! কখনও নিব্বাপিত হয় নাই। যদি তোমার ব্রদ্দলোক প্রাপ্তির আকাঙ্ফা থাকে, তবে 
এই আগ্ন লইস্জা বনে যাও এব সেখানে একাগ্রচিত্তে ভগবান্ অগ্রিদেবের অর্চনা করি! 

শ শাতশনুব মঙ্গল অশাতিস্ সঙ্গ অমনল। ৬১ হহতে ** পয্যন্থ দ্শট়ী জাতক শ্ভ্রীবর্গ” নামে 
অভিন্হত॥ এই সকল উপাখানে সারীলাতির প্রতি উতৎ্কট ঘ্বৃগা-প্রদশিত হইক্সাছে কামিনী ও কাধনের 

অপ্ঝাটিশ্রি সঙ্থক্ধে পরস্পর বিব্দনান ধদ্দমতেরও শ্রক্য দ্বেখ। খাঙ্গ কট কিন্ত তাহ! বজিগা। অন্য কোন 
শাহ্রকার সমগ্র নারীগমীজকে এত ঘ্বশণাহ বলিক্। নির্দেশ করেন নাই । উত্তর কালে স্বয়ং বুদ্ধদেবও যে রসসন্বদ্ধে 
বে উদ্ধায়তীর পরিচয় দিছাছিলেন তাহা ভিঙ্ু )সম্তদায্নের প্রাতিষ্া এব বিশাথা উৎগ্জব। শ্রতৃতি উপং(সক। 
ও নুবিরাছিচের কথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা বায়। 

1 এই অগিকে আহাপ্ি ঝ) শ্গল তাত্রি বলে । আিহোত্রীর। বিবাহের লম্ম থে আম গ্রন্থিত হয় 
যাবজীহন ও181হই সেবা করিয়া খাকেন। 



৬১-_অশাতমন্ত্রজাতক। ১২৫ 

ব্রদ্দলোকপরায়ণ হও» কিন্ত যদি গার্স্থালীবন যাপন করিতে অভিলাষ হর, তাহা হইলে 
তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক তত্রত্য স্ুবিখ্যাত 'আঁচার্য্ের নিকট বিষ্যাশিক্ষা করিয়া সংলারধন্ম গাঁলন 
কর।” ব্রাহ্মণকুনার বলিল, “আমি বনে গম! অু্নিপূজা করিতে অশক্ত , অতএব সংসার 

ধর্মই পালন করিব!» অনন্তর দে মীতাঁপিতার চক্ণ বন্দন। করিয়। এবং গুরুদর্ষিণার জন্য 
সহত্র মুদ্রা লই তক্ষমিলায় গমন করিল এবং কিয়ুৎকালের মধ্যে সব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া 
গৃহ ফিব্রিয়। আসিল । কিন্ত তাহার মাতাপিতাঁর ইচ্ছা! ছিল ন! যে সে এই অনর্থনক মংযারে 
প্রবিষ্ট হয় সে বনে গিয়া অন্ির উপাদিন। করিবে তাঁহাদের মনে এই বানাই বলবতী হইল। 
দাঁত স্থির করিলেন, “ভ্রীচবিত্রের দোবপ্রদর্শন ছার! ইহার মনে বৈরাগ্য উৎপাদিত করিতে 

হইবে তিনি ভাবিলেন, হার আচার্ধ্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তিনি নিশ্চয় ইহাকে নারীজাতির 
হীন্চরিত্রতা বুধাইতে পারিবেন ।, এই দিদ্ধান্ত করিয়া এ বণী পুভ্রকে জিভ্ঞাসা করিলেন, 
“বত, তুমি কি সমস্ত বিত্াই আয় করিগ্নাছ ?” ব্রাঙ্গণকুমাঁব উত্তর দিল, “ই, ম1, তোষাঁর 

আধীর্বাদে সমস্ত বিদ্াই শিক্ষ| করিয়াছি)» “তাহ! হইলে তুমি অশাতমন্ত্ শিখিয়াছ সনদোহ 
নাই।” প্না, মা, সে মন্ত্রত শিখি নাই।” “তবে তোমার শিক্গা সনাপ্ড হইল কি রূপে? 
তুম তক্ষশিলা ফিরিয়া খাও এবং বঅশাতিমপ্্ শিখিতা আইস 1” পুক্র ণ্যে আল্রা” বলিয়া 
পুনর্বার তক্ষশিলায় গেল। 

তক্শিলার দেই 'আচার্যের (বৌধিসত্বের ) জননী তখনও জীবিত ছিলেন তীহার 

বয়স হইয়াছিল এক শ বিশ বংসব। আচার্য অতি ধত্রমহকাঁবে এই জৰ্তীব শুশ্রষ! করিতেন । 
তিনি তাহাকে স্বহস্তে পান করাঁইতেন , ্বহুন্তে পান এ ভোজন কবাইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই যে বৃদ্ধা জননীর এইরূপে সেবা শুশ্রাষা করিতেন বলিয়া প্রতিবেশীরা তাহাকে বড় 
বণ করিত। সেই কারণে তিনি শেষে আঙ্কল কবিলেন, “বনে গিক্। সেখানে জননীর সেঝ 
শুজ্ষ) করিব” যেখালে জলের সুবিধা পাছে বন্ষধ্যে এমন একটা নিস্ৃত ও নলোরম স্থান 
দেখিক্স( তিনি সেখানে পর্ণশানা নিম্মীণ করিলেন, তথাম্ ঘৃত, তও্ল প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়া রাখিলেন এবং মাতাঁকে লইয়। এ কুতীব্ে গিয়া তীহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । 

বারাণমীর ব্রাহ্ষণকুনাঁব আচাধ্যকে তক্ষশিলায় দেখিতে না পাইয়া অনুনন্ধান করিতে 
করিতে সেই নে উপস্থিত হইল এবং তীহাঁকে প্রণান করিল। বোঁধিসত জিজ্ঞাসা 

কৰিলেন, “বৎস, তুমি এত শীত্র ফিরিস্ব আপিলে কেন?” ত্রাঙ্ষণকুমার বলিল, “আমি 
আপনার নিকট অশাতমন্ত্র গ্রহণ করি নাই, এখন তাঁহা পিথিতে আঁদিয়াছি।” “কে 

তোমাকে অশাতমন্ত্র শিখিবার কথা বলিয়াছেন 1” «মা বনিরাছেল ।+ কোধিসব ভাঁবিলেন, 

“অপাতসন্্র নামে ত কোন মন্ত্রনাই, ইহার মাতার বোধ হয় ইচ্ছা যে ইহাকে স্ত্রীচরিত্রের 
দোষ বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তিনি ব্রাহ্গণকুমারকে বলিলেন, পবেশ, তোদাকে অশতিমন্ত 
শিখাইন্। ছুমি অগ্ধা হইতে আমার স্থান গ্রহণ করিয়া আনার জননীর সেবাপুশ্রযায় প্রবৃত্ত 
হও, তাহাকে স্থহত্তে স্লান করাইবে, স্বহস্তে পান ও ভোজন করাইবে, এব" তাহার হাত 

পা, মাথ। ও পিট টিপিয় দিবার যময় ঝলিবে, 'আধ্যে, অরাগ্রন্ত হইয়াও আপনার কফি অপন্দপ 

দেহকান্তি, না জানি যৌবনকালে আপনি কীদৃশী বূপলা বণ্যসম্পন্না ছিলেন? যখন ঠাহার 
ইন্ত ও পাদ প্রঙ্গালন করিবে তখনও তীহার হন্ত ও পাদের সৌন্দর্য্য কীর্তন কত্সিবে ) 
আমার মাত। তোমাকে যাহা ঝলিবেন, তাহা আমাকে জানাইবে , কিছুই গোপন করিও 
নাবা বলিতে লজ্জা করিও লা। এইরূপ করিলে তুমি অশাতদন্ত্র লাভ করিবে , নচেৎ উহা 

শিখিতে পারিবে ন11* 

ব্রাহ্মণকুমার আচারের উপদেশান্সারে পুনঃ পুনঃ বৃছার ক কীর্তন করিতে লাগিন 
তাহা শুনিগ্া বৃদ্ধার মনে হইল, "আমি দেখিতেছি এই যুবকের প্রণয়ভাজল হহয়াছি £” 



১২৬ প্রথম নিপাঠ 
টিটি হারা রর হিরা রা 

তাহার দৃষ্টিশক্তি ছিল না, শবীব জরাজীর্ণ হইয়াছিল? তথাপি এইরূপ বিশ্বীসে তাহার মনে 
কামভাবের উদ্রেক হইল | একদিন ব্রাক্ষণকুমার তাহাব রূপের বাখ্যা কবিতেছে শুনিয়া 

সে জিজ্ঞানা করিল, “সত্য সত্যই কি আমাতে তোমার আদক্তি জন্মিয়াছে ?” ব্রা্মণকুমার 
বলিল, “আর্য, আমি সত্য সত্যই আপনার প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি , কিন্ত আমার মনে ভয় হয় 

কারণ আচাধ্য অতি কঠোব প্রকৃতির লোক ।? পতুমি যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার 

পুত্রকে মারিয়। ফেল ন! কেন?” “পে কিহয়? আমি আচাধ্যের নিকট এত বিগ! শিগ! 
করিলাম, এখন কামবশে কিরূপে তীহার প্রাণ সংহার করি?” “তবে খল যে আমাকে 
ত্যাগ করিবে ন! , তাহ! হইলে আমিই তাহাকে বধ করিব ।” 

স্ত্রী জাতি এমনই অসতী, হেয়া ও নীচাশয়া যে" এত অধিক বয়স্ক! বৃদ্ধাও কাঁমভীবের 
বশবর্তী হইয়া! বোধিসত্বের স্তাঁর ভক্তিশীল ও শুশ্রাযাপরাকণ পুত্রের প্রাণসঃহারেব জন্ত প্রস্তুত 

হইল। এদিকে ত্রাঙ্গণকুমার বোধিসত্কে সপ্ত বৃত্তান্ত জানাইল। বোধিসত্ব বলিলেন, 
বৎস, আঁমাকে সমস্ত ব্যাপাব জানাইয়! ভালই করিয়াছ।” অনপ্তর তিনি নিজেব গর্ভধারিণীর 

আফুফীল আর কত অবশিষ্ট আছে তাঁহা দেখিতে লাগিলেন এবং ঘখন বুধিতে পাঁরিলেন, 
সেই দিনই তীহার মৃত্যু ঘটবে, তখন ব্রাঙ্গণকুমারকে বলিলেন, “এন বৎস, আমার মাতার 
সঙ্কলপ পরীক্ষা কর! যাউক।” অনন্তর তিনি একট! উড়ুগ্বর বৃক্ষ ছেদন কবিয়! উহ! কাটিয়া 
নিজের দেহপ্রমীণ এক দীরুমন্ী মুর্তি প্রস্তরতত করিলেন, উহাকে আপাদমস্তক বন্ত্রবার! 
আচ্ছাদিত করিলেন, উহ'তে এক গাঁছি রজ্জু ঝধিলেন, নিজের শয্যা এই অবস্থায় মুন্তিটাকে 

উত্তানভাবে শঞ়ান কৰি রাখিলেন এবং রজ্জ,প্ল অপর প্রান্ত শিব্যের হস্তে দিয্া ধণিলেন, 

“কুঠার লইয়া যাও এবং মার হাতে এই সঙ্কেত রজঙ্ভু দাও ৮ * 
ব্রাহ্মণকুমার বৃদ্ধার নিকট গিয়! বলিল, “আর্য, আচার্য্য পর্ণশালার ভিতর নিজের শখ্যায় 

শয়ন করিয়া আছেন। আমি তাহার দেহে এই রজ্জ.র এক প্রান্ত বান্ধিয। রাখিয়া আসিয়াছি। 
ধদ্দি শক্তি থাকে তবে এই কুঠার লইয়। গিয়া তাহার প্রাণমণহার করুন|” বৃদ্ধা বলিল, 
“দেখিও, তুমি ত আমাকে পরিত্যাগ করিবে ন1৪* “আপনাক্ষে পরিত্যাগ করিব কেন ?” 
ইহা গুনিয় বৃদ্ধা কুঠার লইগা কীপিতে কীপিতে উঠিয়া দাডাইল, রজ্জুর সাহায্যে হাতভাইতে 
হাতড়াইতে সেই শয্যার নিকট উপস্থিত হইল, “এই আমার পুর মনে করিম কাষ্ঠযুত্তির 
সুখ হইতে আবরণখাপি সরাইল এব* কুঠার উত্তে।ল্ন করিয়া “এক আঁষাতেই বধ করিব 

এই উদ্দেশ্যে উহার শ্রীধাদেশে প্রহার করিল। অমনি ঠক্ত করিয়া শব্দ হইল। তাহা 
শুনিয়া বৃদ্ধা খুঝিতে পারিল মুত্তিটা কাষ্ঠনির্শিত। বোধিসধ অগ্রসর হইয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কি করিতেছ, মা?” বুদ্ধা তারস্বরে ব্লিল “আমি প্রতারিত হইয়াছি* এবং 

তৎণাৎ প্রাণত)াগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। কিংবদন্তী আছে যে সেই মৃহূর্তে নিজের 
পর্ণশালাতেই প্রাণত্যাগ করিবে, ইহাই তাহার নিয়তি ছিল। 

মাতার প্রাণবিদ্বোগ হইয়াছে দেখিয়া বোধিসত্ব তাহার সৎকার করিলেন এব চিতাঁনল 

নির্বধাপণ করিয়া বনপুষ্পদ্বারা প্রেতপুজা করিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণকুমারের সহিত পর্ণশালার 

দ্বারে উপবেশনপূর্ক তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৎস, অশাতিমন্্র নামে কোন স্বতন্ত্র মন্ত্র লাই । 
ভ্রীজাতি অদতী। তোমার মাতা যে তোমাকে অশাভমদ্্ শিক্ষার নিনিত্ত আমার নিকট 
প্রেরণ করিয়াছেন ইহা'র উদ্দেশ্য এই যে, তুমি ভ্রীচরিত্রের দোষ জানিতে পারিবে । আমার 
মাতার চরিত কি দোষ ছিল তাহা তুপি শচক্ষে দেখিতে পাইলে । ইহা হইতেই বুঝিতে 
পারিবে রমটরা কীদৃশী অসতী ও হেয়া।” এইকপ উপদেশ দিয়! বোধিসব ব্রাদ্মণকুমারকে 
গৃছে প্রতিগমন করিতে বলিলেন । 

ক দুৃদ্ধা অন্ত য়ম্ছু ধরিয়া কাঠহুর্ডির নিকট অগ্রসর হইতে পারিবে এই অভিগ্রানন। 



৬২-_ অন্ধতৃত-লাতক । ১২৭ 
সপ সাপ পাসসপিস্পিসপাসি সি সিসি পিসি 

ব্রাহ্ণণকুমাব বোধিসন্বকে প্রণিপাতপুর্ধক মাভাপিতাৰ নিকট প্রতিগমন করিলেন । 
তাহার মাতা জিজ্রাসা কবিলেন, “কেমন বৎস, এবার অশাতমন্ত্র গ্রহণ কবির়াছ কি ?”" 
“ই মা, এবার অশাতসন্ত্র শিখিযাছি)” “এখন তবে তুমি কি কবিবে বল--প্রব্রজ্য| গ্ুহণু 
কবিষ্কা অগ্মির পুজা করিবে, নল গৃহী হইবে?” “আমি স্বচক্ষে যখন স্ত্রীজাতির দোষ 
দেখিয়াছি তখন গৃহী হইবঝাব সাধ গিগাছে , আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব” তিনি নিম্ললিখিত 
গাথা দ্বার! নিজের অভিপ্রায় বাজ করিলেন ₹-- 

নারীর চরিত্র, হায়, কে বুঝিতে পারে ? 

অনতী৷ প্রধল্ভ! বলি জাঁলি দবাকার। রঃ 
কালিল। কাঙ্গগ্রি তাপে বে দগ্ধ, হর, 
উচ্চে নীচে সমভাবে বিতরে প্রণয় ! 
খাদ্দোর বিচার দাই আগুনের ঠাই । 
নাবীপ্রেমে পাত্রাপাত ভেদক্াঁন নাই ॥ 

অতএব তানি হেন জঘনা সংসার 
সন্তযানী হইব এই সঙ্কল আদর 
ধা!ন্বলে বিবেকের হবে উপচয় 
ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি শেষে হবে নিঃসংশঙ্গ । 

এইবীপে নারীবাতির দোষ কীর্তন কবিয়া সেই ত্রাদ্ষণকুমার মাতাঁগিতার' চরণবন্দনাপর্বক 
প্রব্ূজা অবলম্বন করিলেন এবং উক্তবিধ ধ্যানবলে বিবেকের উপচয় জন্মাইয়! ব্রঙ্ছলোক- 
পরায়ণ হইলেন! 

| কখান্তে শত) বলিলেন দেখিলে ভিক্ষু, দধরীজ।তি কেমল হীন্ডন্বিত। ও দুঃখদবাদিকী।॥” তিনি 

নারীদিগের আরও অনেক দেব প্রনর্শন করিলেন এবং সত্যবমূহ ব্যাধ্য/ করিতে লাগিলেন তাহা 
শুনিয়। মেই ভিক্ষু শ্ৌভংপত্তি ফল লাভ করিল । 

সব্বধান--তধ্ন কাপিলানী * ছিল সেই ব্রা্ঘণকুদারের মতা, মঙাকাশ্যপ । ছিল তাহার পিতা, 
আনন্দ ছিল সেই ব্রাঙ্মণকুষীর এবং আমি ছিলাম সেই আচাব্য।) 

৬২-অসক্ধভুত-জাতক্ক। 

[ শান্তা জেভবনে অবস্থিতি করিবার পনয় এই কখাও ভনৈক উৎ্ক(ঠত ভিক্ষুকে পক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। 
শানু, জিআ)দিলেন, পকিহে ভিক্ষু, তুমি কি সহ] বত্যাই উতৎ্কহিত হইযছে?" ভিক্ষু উতর দিল, "ই অহ 
আম সতা নতাই উতৎ্কঠিত হইয়াছি।” তাহা শুনিয! শান্তা বলিলেন, শদেখ রমণরা নিত।স্ত অরহ্ষণীয়া। 
পুরীকালে জনৈক পশডিত কোন র্মীকে শাহর তৃদি্ হইবার সনয়াবধি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া ও সংপথে রাখিতে 
পারেন নাই।” অনন্ত তিনি সেই অতীত কথ! আংরস্ব করিলেন ২] 

পুরাকালে বারাণদীরাঁজ ত্রহ্মদত্তের সময় বোধিদব্ব অগ্রণহ্ষীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন। 
বহঃংপ্রাখির সফ্ষে সঙ্গে তিনি সব্মবিদ্যার পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন । বাল্য লাভ করিয়! তিনি যথাধশ্ম প্রগাপালন করিতে লাগিলেন। 
নিউ 85285 রান 5815578578552 28575 

৬. কাপিলানী-ব ভদ্া কাপিলানী ॥ হলি গৃহস্থাবস্থার সহাকাশ্মপের সহধঙ্গিতি ছিলেন। স্বাশী, স্তী 
উদ্েই চিরমীবন ত্র্মচধ্য পালন করিঞ্গাছিজেন | মহ্থাপ্রজ(পতী পৌতবী, ক্ষেমা, উৎপলবর্ধা, পটাচার বশ্বদিহা 
(হন্তত্তা ), নন্া, শোণা, সকুলা, ভর্তা কাঁপিলাশী, ভদ্র! কুডলকেশা। ভত্রা কচ্চনা কিসা গোতমী (কুল! 
সতী) এব” শৃখালকমাভা এই তের জন হিক্ষু সাক্ষাত সন্বচ্ধে গৌভদের শিষ্য ছিলেন এবং অহ্কূলা করিয়া 
দতিহর হইরাছিলেন। লাতিশ্ররয সম্বন্ধে গৌতম ভদ্র কাপিলানীকেই এধান আসন দিয়াছিলেন। 

+ মহাকপ্াপ-ইনি খুদ্ধেয একভ্রন অধান (ষ্য | প্রবাৰ আছে 5 ইনি খতক্ষশ উপস্থেত হইতে পারেন 
নাই ততক্ষখ কিছুতেই বুদ্ধের চিতা অগ্রি অচ্ছলিভ হইকাছিল না। হাহার) চেষ্টার সপন শুহাঘ় পরখ 
সঙ্গতি অধিবেশন হৃদ $ 

এজ 



১২৮ প্রথম লিপাঠ 
সস 

পাস পালা প্পিস্পিস্পিসপী প্পাসিসপীি পিসি সনি স্পিন পিসি ৭৯ পিসি স্পা 

বোধিসত্ তাহার পুরোহিতের সঙ্গে দাতক্রীড। কবিতেন এবং ব্জতফলকের উপর সবর্ণ- 

গাঁশক ফেলিবাঁর সময় জিতিবার আশীয় এই গীত গাইতেন £-- 
যাহার স্বভাব যেই সেই মত চলে সেই, 

কি সাধ্য কাঁহীর করে প্রকৃতি লজ্বন £ 
বনভূমি পান বথ। ঙরুরাঁজি জন্মে তখ। 

আক! বাঁকা পখে সদ নর্দীর গমল। 

পাপাচীর পধযণ জানিচৰ রম্লীগণ, 

স্বভাব তাঁদ্বের এই পাহিক সংশয় , 

ট যখন্(ই) সুবিধা পাঁয়, কুপথে ছুটিয়। যায়, 
ধন্মে মতি তাঁহাদের কভু লাহি হয়) 

এই মন্ত্রের প্রভাবে প্রতি বাজিতেই রাজা জিতিতেন এবং পুরোহিত হারিতেন। ক্রমাগত 

হারিতে হারিতে পুবোহিত নিংস্বপ্রাস্ম হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, “প্রতিদিন এইরূপ হারিলে 

শেবে আমি কপর্দিকশুস্ত হইব ।”» অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, “কখনও পুক্রষের মুখ দেখে 

নাই, ঈদৃশী একটা কন্ত। আনিয়া! গৃহে রাখিতে হইবে! অন্য পুরুষের সহিত যাহার সাক্ষাৎ 
হইয়াছে এমন কন্তারর চরিত্র রক্ষা করা অসম্তভব। অতএব মাতৃগর্ভ হইতে সগ্ভঃ ভূমি হইয়াছে 
এক্প কন্তা আনা চাই। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত এমন ব্যবস্থা করিব ষে কথনও সে 

পুরুযান্তরের দুখ “দেখিতে না পাঁয়। তাঁহা হইলেই দে বয়ঃগ্র/ণ্ির পর সম্পুণ্রূপে আমার 
বশীভূত হইবে এবং (রাজার মন্ত্র মিথ্যা হইবে বণিয্ধ! ) আমিও রাঁজপুরী হইতে ধনলাত করিতে 
পারিব।” 

পুরোছিত অঙ্গবিগ্বায় * নিপুণ ছিলেন। তিনি এক গর্ভবতী ছুঃখিনী নারীকে দেখির! 
বুঝিতে পরিলেন যে সে কন্ঠাপ্রদ্ব করিবে) তিনি কিছু অর্থ দিয়! তাহাকে নিজের গৃহে 
আনয়ন করিলেন এবং গুসবান্তে কন্তাটীকে বাখিয়া। প্রন্থতিকে কিছু উপহার দিছা। বিদায় 
করিলেন। এই কন্তার লালন্পাঁলনের ভাব শুদ্ধ স্ত্রীলোকদিগের উপর অর্পিত হইল। সে 
কখনও পুরোহিত ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষের মুখ দেখিতে পাইত না । কাজেই ষখন সে বয়ং- 
প্রাণ্ডা হইল, তখন মম্পুরণন্দপে পুরোহিতেরই বশবন্তিনী হইস্জা চলিতে লাগিল। 

উক্ত কম্যাঁটী যতদিন পুর্ণবয়স্কা না! হইল, ততদিন পুরোহিত রাজার লহিত আবার দত * 
ক্রীড়ীয় প্রবৃত্ত হইলেন লা। কিন্তু যথন সে যৌবনে উপনীত হইয়। তীহার বৃশবর্তিনী হইল, 
তখন তিনি রাঙ্জগাকে ক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। রাজ! বলিলেন "উত্তম কথ। ।”* অনন্তর 

, তিনি জ্রীড়। মারস্ত করিলেন, কিন্ত যখন তিনি সেই মন্্টা গান করিলেন, তখন পুরোহিত 
বলিলেন, "কেবল আমার গৃহিনী ছাড়া ।* তদবধি পুরোহিতের জয় এবং বাজার পরায় 
হইতে লাগিল। ইহাতে বোধিনবের সন্দেহ হইপ যে পুরোহিতের পৃহে এমন কোন রমণী 
আছে যে পতিভিন্ন পুক্রধান্তরে আনকজ হয় নাই। তিনি অনুলন্ধান করিয়া! জানিলেন এই 
অনুমানই মতা । তখন বোধিলব স্থির করিলেন এই রুগীর চরিত্রত্রংশ ঘটাইতে হইবে । " 
ভিনি এক ধূর্বকে ডাকাইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন রে, তুই পুরোহিত পত্বীর চরিব্রনাশ 

করিতে পারবি কি?” সে বলিল, “হা! মহারাজ, নিশ্চয় পারিব।* বোধিসব তাহাকে ধন 

ধিহ। এই উদ্দেএপিন্ধর অন্ত প্রেরণ করিলেন-_বলিয়। দিলেন, ক্ষিপ্রতার সহিত কা্যসম্পাদন 
কবিতে হইবে। 

ধূর্ত রা্দতত ধন দ্বার! গন্ধ, ধুপ, চূর্ণ,1 কর্পুর প্রস্থৃতি ক্রয় করিগা। পুরোছিতের গৃহের 
আদুরে এক গঞ্ধদ্রব্োর দোকান খুণিল। পুরোহিতের বাসভবন সপ্তহুমিক এবং নপ্তদবার- 
কোঠমুক্ত ছিণ। প্রতি দ্বাহকোডঢে রদণ প্রহরিণ থাকিত , পুরোহিত ব্যতীত অগ্ধ কোন 

ক যে বিহার বলে কাহারও অঙএরত/ঙ্গের লক্ষণ দেশিয়) ভবিধ্যৎ শশ! ফংছতে লাহে? 
1 চক্ন শ্রুতি হকি হযোর চু, ইহ। 0150 ০০২৫২৫ কুগে ব্যহত হইত) 



৬২-_অন্ধভূত জাতক । 5২৯ 

পুক্ুষই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। বে সকল ঝুডিতে পৃরিগা আবর্জনা ফেলিয়া 
দেওয়! বাইত, দে গুলিও তন তন্ন করিয়া! না! দেখিয়া কেহ বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে দিত ন1। 
কনতঃ এক! পুরোহিত ব্যতীত সহ কোন পুক্রষেরই তাহার পত্বীকে দেখিবার সাধ্য ছিল ন! 

পুরোহিত গত্রীর এক জন মাত্র পরিচারিকা ছিল । নে প্রতিদ্দিন অর্থ লইয়! গৰপুশ্পাদি 
কিনিতে যাইত। এই উপলক্ষে তাহাকে দেই ধূর্ভের দোকানের নিকট দিদ্বা যাতারাত 
কত্রিতে হইত । ধূর্ত বুঝিল সে পুরোহিত পত্বীর দানী। সে একদিন দেই দানীকে আদিতে 
দেখিক্জ তাহার গাঁদমূলে পভিয়| ছুই হাতে তাহার পা দুখানি দৃঢক্পে ধরিল এবং «না, এতদিল 
তুমি কোথায় ছিলে?” বলিয়! কান্দিতে লুগিল। 

ধূর্ত পৃব্ব হইতেই আব কয়েকজন ধূর্তকে ঠিক করিয়া রাঁবিয়াছিল। তাহারা! 
একপাশে দাঁডাইয়া বলিতে লাগিল, “কি আশ্চর্ধা, মাতা ও পুন্র ছই জনেরই এক চেহারা । 

হাত, প।, দুখ ও শরীরের গডন, এমন কি গোঁধাকেও কোন ফাঁত নাই 1” পুলঃ পুনঃ নান! 
অনেক্স নুখে এই কথা সুনিক্াা ঘ[সীর মতিভ্রন ঘটিণ , “এই যুবক হয়ত প্র্ততই আনার পুক্র' 

ইহ! ভাবিয়! সেও কান্দিতে আরন্ত করিল। এইরূপে তাহারা ছুইকনেই কাদ্দিতে কান্দিতে 
পরম্পরকে আলিঙ্গন কৰিয্।। রহিল! অতঃপর ধূর্ত নিজ্ঞান। করিল, “না, তুমি এখন কোথায় 
আছ? পরিচারিক1 খলিপ, “বাবা, বানপুবোহিতের এক ধুব্ধতী পত্রী আছেন» তাহার রূপের 
কথ। কি বলিব? দেখিতে যেন বিগ্ভাধবীব স্ান্। আমি তাহার দাসী ।” "এখন কোথাক়্ 
যাইতেছ, মা?” “তাহাব জন্য গন্ধমালা ইত্যাদি কিনিতে বাইতেছি 1৮ “ইহার জন্ত অস্ত্র 
যাইবে কেদঃ আনার দোকান হইতে লইবে।” ইহা বলিয়া দে তাঁহাকে বিলামূল্যে বু 
তাম্থুল, তক্ষোল * গ্রন্থতি গন্ধপ্রব্য এব* নানাবিধ পুষ্প দিল। পুরোহিত পত্রী প্রচুর গবপুষ্প 
প্রভৃতি পাই জিজ্ঞাস! করিল, “ঝি মা, ব্রার্মণ যে আজ আনাদের প্রতি এত প্রসন্ন হইয়াছেন 
ইহার কারণ কি?” দাদী বলিল, “আপনি একথ! বলিতেছেন কেল 15 ”এত গন্ধদ্রব্য এবং 
রাশি বাশি পুঙ্প দেখির1।+ প্ৰাদ্ধণ যে অন্ত দিন অপেক্ষা অধিক দাঁন দিয়াছেন তাহা! নহে। 
আমি এ নকল আবার ছেলের দোকান হইতে আনিক্াছি।৮ যেই দিন হইতে ব্রাঙ্গণ থে দান 
দিতেন, দাসী তাহা আত্ম কন্িত এবং সেই ধূর্তের নিকট হইতে গন্ধপুপ্পাদি লইঞ্কা যাইত ( 

"ধূর্ত কতিপরন দিন পরে পীড! হইয়াছে ভাণ করিনা! শুইয়া রহিল। দাদী দোকানের 
দরজার আসিয়া তাহাকে লন! দেখিতে পাইয়া “আনি ছেলে কোথাক গেল?” ভিজ্ঞাসা 

কদ্িল! এক বাক্তি উর ছিল, প্বাছা, তোঁদার ছেলের বড অহ্থ করিয়াছে 1৮ ইহা গুনিয়! 

সে, ধূর্ত যেথানে শুইস্স। ছিল সেই খানে, গেল এব* তাহার পিঠে হত বুলাইতে বুলাইতে 
বিজ্ঞাদা কর্সিল, প্বাছা, তোর কি অনুথ করিয়াছে?” ধূর্ত চুপ করিরা এহিণ , দাসী আথার 
ভিজ্ঞ)না করিল, “আমার কথার উত্তর দিতেছিস্ ন৷ কেন রে বাপ? প্রাণ বায়, না, সেও 
ভাল,তবু তোমাক কথার উত্তর দিতে পাঁরিব না” “আমায় না খলিলে কাঁকে বলিবি ৮ 
পবলিতে কি, না, আনার অন্ত কোন অন্গখ করে নাই, তোমার মুখে পুরোহিত পত্রীর দ্ধপের 
কথা শুনিয়া আমি সেই থুবতীতে প্রতিবন্ধচিত্ত হইম্াছি। তাহাকে পাই ত প্রাণ বাচিবে । 
নচেৎ আমার অরণ ঘটবে ।”* “আচ্ছা, বাবা, সে ভার আমার উপক্ন থাকিঘ। তুষ্ট এর জন্য 
কোন চিস্ত। করিস্ মাঁ।” এই বলিয়। তাহাকে আশ্বস্ত কবিরা দাসী প্রচুর গন্ধপুষ্পাদি লইয়া 
পুরোহিত পরীর নিকট গিয়া ঝলিল, “ন! ঠাকুরুণ, আমানত ছেলেউ। তোনার রূপের কথ গুলি 
পাগল হইয়াছে ১ এখন কর্তবা কি?” “আদি তোকে জঞ্জনতি দিলান, পারিস্ ত তাঁহাকে 

এখালে লইন্/ আদিস্ ।* 
এই আদেশ পাই! দামী বাড়ীর যেখানে যে আবর্না ছিল সমন্ত ঝাট দিয়! বড় বড় হুলের 

রঃ ক এক পুকার সঙ্গজব্য অধুবা লক 1) 

স্ঙ্ু 
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ঝুডিতে বাঁখিল এবং একদিন উহার একট! লহইঞ্জ। বাহিরে যাইবার সময়, একজন প্রহরিণী 

যেমন উহাতে কি আছে পরীক্ষা করিতে আসিল, অমনি সমস্ত আবর্জনা তাহার নাথার উপর 

ঢালিয়া দিল। গ্রহরিতী এই অত্যাচারে পলাইয়। গেল। অন্ত প্রহরিণীরাও যখন দাসী কি ল্ইয়া 

যাইতেছে পরীক্ষা করিতে চাহিত, তথন দে তাহাদের মাথায় ্ররূপে আবর্জনা ফেলিয়া! 

দিত। কাজেই ইহার পর সে খন কিছু লইয়া আঁসিত বা যাইত তথন উহ! পরী! করিতে 

কাহারও সাহসে কুলাইত না । অতএব সে তাহার ইচ্ছাক্ররূপ সুযোগ পাইল। পে ধুর্তকে 

একট। ছুলের ঝুড়ীর মধ্যে বগাইয়া পুরোহিত-পত্বীর নিকট লইয়া গেল। 

এইরূপে পুরোহিত পত্বীর চরিত্র্থলন হইল। ধূর্ত ছুই একদিন সেই প্রানাদেই অবস্থিতি 
করিল, পুরোহিত যখন বাহিরে যাঁইতেন, সে তখন তীহার পত্বীর সহিত আমোদ প্রমোদ 
ফরিত ১ তিনি যখন গৃহে ফিরিতেন, সে তখন লুকাইস্া খাকিত। ছুই একদিন অতিবাহিত 
হইলে একদিন প্ুরোহিত-পত্রী বলিল, পসখে, এখন তোমার যাইবার সময় উপস্থিত 

হইক্াছে।” ধূর্ত বলিল, “্যাইব বটে, কিন্ত ত্রাক্মণকে কিছু উত্তম ম্ধ্যণ দিয়া যাইতে হইবে ।” 

“বেশ, তাহাই হইবে ।” ইহ বলিয়া সেই রমণী ধূর্তকে লুকাইক্স। রাখিল এবং ক্রাঙ্ষণ গৃহে 
ফিরিলে ঝলিল, "ম্বামিন্, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে আগনি বীণা বাজাইবেন এবং আমি 
সেই সঙ্গে নৃত্য করিব ৮ পতদ্রে, এ অতি উত্তম কথ! »তুমি নৃত্য কর্” । ইহা! বলিয়! পুরো(হত 
বীণ! খাঁজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবতী কহিল, “নাচিব বটে, কিন্ত আপনি আমার দিকে 
তাঁকাইয়। থাকিলে লজ্জা করিবে! আপনার সুন্দর মুখখানি শাড়ী দিক! বাঁন্ধিয়! নাচিব।” 
«আচ্ছা, লজ্জা হয়ত ত্রাহীই কব» যুবতী তখন একখান! মোটা কাঁপভ দিয়! তীহার চক্ষু 
ঢাঁকিগা। ষুখ বান্ধিজ্। দিল? ত্রাক্ষণ আচ্ছাদিত দুখে বীণ। বাঁজাইতে লাগিলেন। যুবতী 
ক্ষণৃকাল নৃত্য করিয়া! বলিল, “আধ্যপুত্র, আমার ইচ্ছা হইতেছে আঁপনার্ মাথাক্ন একট। কিল 
দেই।* ত্র ত্রীক্ষণ তাহার ছুর্ভিসন্ধি বুঝিতে ল| পানিয়া। বলিলেন, “দাও লা” যুবতী 
তথন ধূর্তকে বন্কেত করিণ, নে যবনিকার অন্তরাল ইতে নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণের , 
পৃষ্ঠদেশে দাড়াইয়। তাহার মাথার খুজিতে কিল নারিল$ কিলের চোটে ত্রাঙ্গণের চক্ষু 
দুইটি যেন ছুটিয়। বাহির হইবে বলিগ্না ননে হইল এবং আহত স্থান তৎক্ষণাৎ ফুলিয়া উঠিল । - 
ত্রান্ধণ আঘাতের যন্ত্রণায় খলিলেন, পপ্রয়ে, তোমার হাত দাও দেখি” যুবতী নিজের হাত” 

তুলিয়। তাহার হস্তোপরি রাখিল। ব্রাঙ্ষণ বলিলেন, “কল্যাণি, তোমার হস্ত এত কোল, কিন্ত 
ইহার আঘাত ত অতি দারুণ ।» 

এ দিকে সেই ধূর্ত ্ রাঙ্মণকে প্রহার করিবার পরেই লুই! ছিল। সে লুকায়িত হইলে 
ষুবততী ব্রাহ্মণের মুখ হইতে কাপড় খুলিয়া! লইল এবং তৈল আনিয়া তাহার মাথা দিতে লাগিল। 

অত্রঃপব ব্রাহ্মণ বাহিরে গেলে দাসী ধূর্তকে ঝুড়ির ভিতর পুরিয়া প্রাসাদের বাহির করিয়া 
দিল। ধূর্ত ততক্ষণাৎ রাজার নিকট গিয়া মমন্ত বৃত্তাস্ত জানইল। 

অনন্তর ব্রাহ্মণ হখন সভায় উপস্থিত হইলেন, তখন কাজা বলিলেন, "আন, পুরোহিত 

মহাশয়, দুতত্রীড়া কর] যাউক |” ত্রাচ্ছুণ বলিলেন, “যে আভ্ঞা, নহারাল।” বাদ দ্যুতনগল 
সাজ1ইয়। পু$কার শভ গ্ৃভিতি গান করিয। পালক নিক্ষেপ করিলেন। ত্রাঙ্মণ তাহার পরীর 
হুষ্টাচ্রণের কথ। আনিতেন না» তিনি পুর্ধব্থ বলিলেন, “কেবল আমার যুবতী ভাত্যা ছাড়া ।” 

কিস্ধ ইছ। বলিছ1ও তিনি পরাছিত হইলেন। 
ঘন সমগ্র ব্যাপার জানিতেল। ভিনি বলিলেন, পত্রাহ্মণ, আপনার ত্রীকে বাদ 

ধিতেছেল কেন? তাহার পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে । এই রমন যখন গর্ভে ছিণ তদবধি আপনি 
নর ও প্রহরিঝ-বেছ্িত করিয়া রক্ষা করিতে চেইা। করিয়াছেন, ভাবহ!ছিলেন 

লে ইহার চটসিত্রপে ঘটবে না। কিন্তু আপনার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইছাছে। রদ 
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দিগকে নিজের কুক্ষির অভ্যন্তর ব্রাধিয়া নিত সে লইঞ্! বেডাইলেও রক্ষা) করা অপন্তব। 

জগতে বোধ হয় এমন স্ত্রী নাই যে স্াদিভিন্ন পুরুধাত্তরের সংসর্গে আইদে নাই। আপনার পরী 

নৃতা করিতে অভিলাষ করিয়াছিল, আপনি যখন বাঁণ। বাজাইতেছিলেন, তখন নে 'আঁপনার 

সুখ বান্ধব দিচ্জাছিল, নিজের জারের দ্বারা আপনার মন্তকে আঘাত করাইয়াছিন এবং শেষে 

তাহাকে গোপনে গৃহের বাহির করিস! দিক্মাছিল। অতএব তাহার বেল! "ব্যতিক্রম করিলে 

চ্নিবে কেন? ইহা! বলি রাঁজ। নিম্নলিখিত গাথ! প্ঠ করিলেন £- 

শাঁটিক নচ্ছন্্রমুখে বাজীইলে বীগা। তুমি 

কি হেতু ত1 জান কি, ব্রাহ্মণ ? 

্ আঁগর্ভ বক্ষিয়! ভাষ্য! লভিলে কি ফল, দেখ , 

নারী নহে বিশ্বাস ভাঁজন। 

বৌধিসৰ এই রূপে পুরোহিতকে নারীধন্ম শিক্ষা দিলেন। ব্রাহ্মণ বোধিসহবের ধর্দমদেশন 

শুনিরা গৃহে গস পরীকে জিজ্রাসিলেন, “তুই নাকি এইব্ূপ পাঁপকার্ধ্য কবিয়াছিম্?” যুবতী 

বলিল, “আঁধযপুত্র, কে এমন কথা৷ দুখে আনে? আনি কোন দৌষ করি নাই। আমিই 

আপনার মন্তকে আঘাত করিযাছিলাম , আর কেহ লসগ। যদ্দি আপনার অবিগাঁন হয়, তবে 

“আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষের হন্তত্পর্শ অনুভব করি নাই' এই সত্যক্রিয়া দ্বার! অগ্নি প্রবেশ পুর্ববক 

আপনার বিশাস জন্মইতে প্রন্তত আছি ।* “বেশ, তাহাই কব” বলি ব্রাহ্মণ কাষ্টরাশি 

গরহপূর্বাক তাহাতে আঁগ্নদংবোগ করিলেন এবং পত্রীকে ডাকাইয়! বলিলেন, “তুই যাঁদি বত্য 

বলিতেছিম্ বলিত্ বিশ্বাদ করিম্, তবে
 এই অগ্নির দধ্যে যা)” 

বা্ষাপত্রী পুব্ধ হইতেই পরিচারিকাকে শিখাইয়। রাধিয়াছিল, “বি মা, তোনার পুত্রকে 

গিয। বল, আমি যখন অগ্ি প্রবেশ কবিতে উদ্যত হইব, তখন সে যেন গর সাদার হাত ধরিয়। 

ফেলে” পরিচারিক। গর সেই রূপই ব্যবস্থ। করিয়া বাধিয়াছিল , এবং ধূর্ত আসিয়া সমবেত 

লোকদিগের মধ্যে দাডাইয়াছিল। বুবতী ত্রাপ্দণকে ব্না করিবার অভি ্রারে সেই জলনভ্বের 

সন্ুবে দংডাইয়া বলিন *্রাক্ছণ, আলি জীবনে আপনি ভিন্ন অন্ত পুরুষের হস্তম্পর্শ অনুভব 

. করি নাই, একথ। যদি সত হয তবে এই অধ্ধি যেন আনাকে দগ্ধ করিতে না! পারে॥ ইহ। 

বলি মে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে অগ্রমর হইল, অমনি, “দেখত পুরোহিত ঠাকুরের অবিচার, 

তিনি এমন সুন্দরী স্ত্রীকে জীবিত অবদ্থায় অগ্রিদগ্জ করিতে ধাইতেছেন,* এই বলি দেই ধূর্ত 

গির। যুৰ্তীর হাত ধরিয়া ফেলিল। যুবতী তখন হাত ছাঁডাইপ্ঝা পুরৌহিতকে বলিল, “আর্যা- 

পুত্র, আমার সত্যক্রির়! বার্থ হইল » আমি এখন অগ্নিতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ |” “কেন 

অসনর্ধা ?* "আমি আজ সত্যক্রিঃ! করিয়াছিলাম আনার স্বামিব্যতীত অন্যপুরুষের হন্তম্পর্শ 

অনুভব করি নাই , কিন্ত এখন এই পুক্রষ 'আসিক্সা আমাকে স্পর্শ করিল।” ব্রা? বুঝিতে 

পারিলেন তাহার দুষ্ট! ভার্া। তাহাকে বঞ্চল। করিতেছে । তিনি তাহাকে প্রহীর করিতে 

করিতে দুর করিয়া দিলেন। 

রুমন্নীজা(ত এমনই অধন্দরপরাযণ!? তাহার কি গুরু পাপই না করে এবং পাপ করিয়া 

্থস্থ স্থহীকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে শেখে “আদি একাজ করি নাই” বলি দিনে ছুপহরে 

কি শপথই না করিয়া থাকে? তাহাদের চিত কত পুরুষে দিকেই না ধাবিত হয়? সেই 

অন্যই কথিত আছে £- 

নারীর শ্বভাব এই দেখিকারে পাই
, 

চৌরীট বহতুদ্ধি তার। * নত্যকজান নাই ।
 

জলঙধ্যে যাঁতাযত করে
 অৎস্যসণত 
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রমণী হৃদয় ভাব তেশতি ছুঙ্জে য়, 
মিথা! তার! সত্য করে ত্য করে হেয়। 
নিতা নব তৃণ খৌজে গীভীগণ যথা 
কামিনী নুতন বর নিত্য চায় ৩থ। | 
ভূজঙ্গিনী খলতাঁয় মানে পরাজয়, 
চাঁপল্যে বালুক1 ভয়ে দূরে সরে যায়। 
পুরুষ চরিত্রক্ঞানে অদ্বিতীয়! নারী, 
নবদর্পণেতে আছে দংদার তাহারি। 

[ কথান্তে শও। বলিলেন, “রমণীরা এইক্ধপই অরন্ষশীয়া। অনন্তর ধন্মর্দেশন সমাগ্ি করিয়া তিনি তা 

সমুহ ব্যাখ্য। করিলেন । তাহ! শুনিয়া দেই উত্দকঠিত ভিক্ষু আ্োতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল। 

সম্বধান--তখন আমি ছিলাম বাঁরাণসীর সেই রাঁলা। ] 

২৬৩- তুল তত্র 3 তাঁতিহ্ক 1৯ 

[ শাস্ত। জেতবনে জনৈক উ২ক[ঠত ভিচ্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথী বলিয়াছিলেন। শান্ত) তাহাকে জিজ্ঞসা 
করিলেন, কিহে, “তুমি সত্যমত্যই কি উৎক্ঠিত হইয়া? সে উত্তর দিল “হা, প্রভু ।” তখন শান্তা 
বলিলেন, *শ্রীলাতি অকৃতজ্ঞ ও মিত্র্রোহী তাহাদের জন্য কেন ডৎকঠিত হহতেছ? অপগ্র তিনি একটা 

অতীত ঘটনা বলিতে আরন্ত করিলেন £ 

পুরাকালে বারাণ্দীরোজ ব্রহ্গদত্তেব সময় বোধিসত্ খবিপ্রত্রঙ্া! গ্রহণপৃব্বক গর্গাতীবে 
আশ্রম নিম্মাণ করিয়া স্থানে সমাপত্তি ও 'অভিজ্ঞ। লাভ করিয়াছিলেন এবং ধ্যানসুথে নিমগ্জ 

থাকতেন 

ই সমহে বারাণন্টীর শ্রেঠী মহাশয়ের দুষ্টকুমারী নাকী এক প্রচণ্ড! ও পক্ুষভাষিণী দুহিতা। 
ছিল। নে দাঁদদাসীদিগকে নিষ্ুত কটু কথা বলিত, সময়ে সময়ে প্রহাবও করিত । তাহার! 
একদিন জলকেলি করিবার লোভ দেখাইয়! ছুষ্টকুমাীকে গঙ্গায় লইয়া গিম্াছিল। তাহার! 

কেলি করিতেছে, এমন সমস্ষে স্্যযান্তকাল উপস্থিত হইল এবং আকাশে ঝড় উঠিল। লোকে" 
ঝড় আদিল দেখিয়া! যে যেদিকে পীরিল ছুটিগা পলাইল। শ্রেন্টিকন্তার দাসীর বলিল, প্যাহাতে 
সব্ধ কখনও এ 'সীঁপদের দুখ লা দেখিতে হক, 1 আল তাহা। করিঝার অতি স্সন্দর সযোগ 

ঘট্টিঘছে ৮ অনন্তর তাহার! ছুষ্টকুমান্টুকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ কবি! নগরে ফি্রিয়। গেল। 

এদিকে মুষলধারে বুষি হইতে লাগিল, সুর্ধ্য অন্ত গেল, চারিদিক অন্ধকারে দিরিল। 

দাসীর প্রসৃকম্থাকে না! লইগ্াই গৃহে উপস্থিত হইল। দেখানে লোকে দ্রিজ্ঞাসা করিল, 
“কুনবান্বী কোথার ?” তাহার! উত্তর করিল, “আমরা তাহাকে গর্গাভীরে উঠিতে দেখিয়াছি, 

কিস্ত শেবে তিনি কোথায় গিয়াছেন জানি ন।” তখন আত্মীয় বদ্ধুগণ নানাদিকে অনুসন্ধান 
করিলেন, কিন্ত কেথ;ও তাহার খোজ পাইলেন লা । 

এদিকে ছুষ্টকুমারী চীৎকার করিতে করিতে জল প্রব/হে ভাঁসিয়! চলিল এবং নিশিথকালে 
বোধিসত্বের আশ্রমের নিকট উপনীত হইল। বোধিসব তাহার আর্তনাদ গুনিয়! ভাবিলেন, 

+. ইংরাদী অহুবাধে তক শব্দের খচদির এই অর্থ ধরা হইযাঞ্থে পলিভাহ্যগ্ত তক্ত (তোল) এবং তক? 
এই শষ ছুহটাও 'তক' হইয়াছে । এলে 'ঘোল' অর্থই গ্রহণ করা গেল। কিন্তু 'তক" শব্দে যে তর্ক শদ্বেরও 
ধন আছে হাহ! শিশ্চিভ। "তিক পরত অর্থাৎ তক্রবিক্রপ্রকাহী পরিত কিংবা তর্কপঞিত (যেমন তর্রবটিশ 
হত ৭) 1 যোবিসন্র পঞ্গ খপ্দুর বিক্রয় কর। অপেক্ষা তক্র বিহয় কযই অধিক সন্ভযপ্র, কেনন! যত 
ব্দ্থে খওদুহ তত সুলিত নেও রর 

চর ৯৬. 

সুদে *এহন্লা শিটুটিন শলশগিতু আচে) ইহা অর্থ ইহার পৃতদেশ দেখিতে অহ মুগ লা দোধতে। 
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এঘে বামাকঠের স্বর এই বূন্ণীকে উদ্ধীব করিতে হইবে অনন্তব তিনি ভৃণের উন্ধা 

হন্তে লইয়! নদীতীরে গেলেন এব ছু্টকুমারীকে দেখিতে প।ইয়। “ভয় নাই, ভগ্ন নাই! বলিয়া 

মাঙ্বাদ দিলেন। তীহীর শরীরে হস্তীর মত বল ছিল। তিনি নদীতে অবতরণপুব্বক দুষ্ট 

কুমারীকে তুলিয়া! আনিলেন এব আশ্রমে লইয়া গিয়। তাহাব সেবার জন্ত অগ্নি জালিয়। 

দিলেন ইহাঁব পর তাহাব শীত ভাঙ্গিলে বোধিসব তাঁহাকে নানাবিধ মধুর ফল খাইতে 

দিলেন, এব* তাঁহার আহাব শেষ হইলে (জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বাডী কোথায়? 

তুদ্ধি গ্গাক্গ পডিলে কিনপে ?” ছুষ্টকুমারী যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বলিল) তখন 

বোধিনত্ব “তুনি এইথানে অবস্থিতি কব” বলিয। তাহাকে পর্ণশালায় বাখিয! নিজে বাহিরে 

গেলেন এব* ছুই তিন দিন থোল। যারগায় থাকিলেন। অতংপব্ একদিন তিনি শ্রেষ্ঠ 

কন্ঠাকে বনিলেন, এখন তুমি বাড়ী যাও।” কিন্তু সে বাড়ী গেল না, দে ভাবিল, 

'প্রণয়পাশে আবদ্ধ করিয়! এই তপস্বীর চরিজন্র“শ ঘটাইতে হইবে 

অনন্তর কিম্নংকালমধ্যে ছুষ্টকুমারী ভ্ত্রীজনসূলভ কুটিলতা ও বিলাঁন বিভ্রম প্রয়োগ করিয়া 

বৌধিসবের চরিত্র্থলন সম্পাদন করিল, তীহার ধ্যানধ্ন অন্তহিত হইল , তিনি এ বমণীকে 

লইয়া অরণ্যে বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে একদিন বলিল, “আর্ধ্য, বনবার করিয়া কি 

হইবে? চলুন আমরা লোকালয়ে যাই।” বোধিসন্ঘ তদন্সারে তাহাকে লইয়া এক প্রত্যন্ত 

গ্রামে উপনীত হইলেন এব* সেখানে তক্রবিক্রয় ছার! তাহার ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে 

লাঁগিলেন। তিনি তক্র বিক্রম করিতেন বলিয়া! লোকে তীহাকে তক্রপপ্ডিত বলিতে লাগিল! 

ইহার পর গ্রামবাসীর! গ্রামদ্বারে তাহাকে একখানি কুটার দান করিয়া বলিল, “আপনি 

এখানে ঘাস করুন , আমাদিগকে কর্তব্যাকর্তব্য সন্ধে পরামর্শ দিবেন , আমব! আপনলাব 

গ্রাদাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিব ।” 

কিন্ৎকাল পরে দস্যুর। পৰ্বত্ত হইতে অবতরণ করির। প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব আবস্ত 

করিল। তাহারা একদিন তক্রপণ্ডিতের গ্রামে আঁসিয়। পভিল এব* হতভাগ্য গ্রামবাসীদিগের 

দ্বারাই তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বহন করাইয়! চলিল, ছুষ্টকুমারীকেও মোট লইয়া ইহাদের 

সঙ্গে যাইতে হইল। অতঃপর দস্থার! আপনাধের আবাসস্থলে গ্রিয়া অপব সকলকে ছাডিয়! 

দিল, কিন্তু দুষ্টকুমারীকে ছাড়িল না | 
দূল্ুদলপতি তাহাব রূপে মুগ্ধ হুইয়া তাহাকে নিজের 

ভাধ্যারূপে গ্রহণ করিল। 

গ্রামবাসীরা ফিরিয়া আসিলে তক্রপঞ্ডিত জিজ্ভাসিলেন “আমার স্ত্রী কোথান্ধ ?+ তাহার! 

বলিল, “্বস্থ্দলপতি তাহাকে নিজের তীধ্যা করিয়া লইয়্াছেন।+ ইহা শুনিয়া তক্রপপ্ডিত 

বাবিলেন, "দে আমায় ছাডিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না, নিশ্চিত পলাইয়! আসিবে ।” 

এই আশায় দুষ্টকুমারীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তিনি দেই গ্রানেই বাঁ করিতে লাগিলেন। 

এদিকে ছুষ্টকুমারী ভাবিল, “আমি এখানে বেশ দে আছি, কিন্ত বদি কখনও তত্র 

পণ্ডিত কোন স্ত্রে এখানে আনিয়া আমার লইস্জ। যায়, তাহা হইলে এ সখ থাকিবে না। 

অতএব প্রণয়ের ভাপ দেখাইয়া তাহাকে এখানে আনাইস্স] নিহত করাইতে হইবে 1” এই 

'্সভিনন্ধি করিরা সে একজন লোকদাঁরা তক্রপঙ্ডিতকে জানাইল, “আনি এখানে বড় কষ্ট 

পাইতেছি , আপনি আসিয়া! যেন আমার লইয়। যান। তক্রপত্ডিত এই কথার বিশ্বাস 

করিলেন এব* দু্থাদিগের গ্রামদ্বারে গিথ ষ্টকুমারীকে আপনার আগ্বনন বার্তা দানাইলেন। 

সে আনিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, * আর্ধ্য, আনর! এখনই চলিয়া গেলে দ্য 

দলপতি ধরিয়া! ফেলিবে এব* ছুই জনকেই বধ করিবে। অতএব এখন অপেক্ষা কক্ছন, 

আমর! বাত্রিকাজে পলায়ন করিব।” ইহা। বলিয়া লে তক্রপণ্ডিতকে গৃহে লইয়া ভোজন 

করাইল এব* একটা প্রকোঠ্ে লুকাইয়। রাখল । 



১৩৪ প্রথম নিপাঠ 

সাগ্ংকালে দক্গ্যদলপতি গৃহে ফিবিল, এবং সুরাগান করিয়া প্রমন্ত হইল। তখন 
ছ্টকুমাবী ঝলিল, "ন্বামিন্, এখন যদি আপনার প্রতিদন্ধী 'আমাব সেই পূর্ব্ব পতিকে * হাতে 
পাঁন ত কি করেন বলুন ত৮ দূলপতি প্তাহাকে ইহা কবিব, তাহা করিব” ইত্যাদি 
বলিতে লাগিল। “আপনি মনে কবিয়াছেন মে বুঝি দুরে আছে! তাহা নহে, সে 
পাশের ঘরে রুহিক্সছে।* ইহা শুনিক্। দস্ট্যদূলপতি একটা! মশীল লইক্! সেই ঘরে গেল 
এবং তক্রপত্তিতকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধর্সিল ও মেজের উপর ফেলিয়া! মনের স্থখে 
লাথি, কিল সারিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপে প্রশ্থত হইয়াও তক্রপত্ডিত আর্তনাদ করিলেন 
না, কেবল বলিতে লাগিলেন, “অহো ৷ কি ঝিষ্ুরা, কি অক্কতভ্ঞা, কি পরিবাদকারিণী, কি 
মিত্রদ্রোহিণী।* দস্্ুদলপতি প্রহাবান্তে তক্রপপ্তিতেব পায়ে দি বীর্ষিয়া তাহাকে অধোমুবে 
ঝুলাইঞ্জ। বাথল, নিজে আয়মাশ সম্পাদন করিয়া শয়ন কৰিল্ এবং গ্রাতঃকালে যখন নেশ! 
ভা্গিঘ। গেল, তখন শধ্যাত্যাগপুর্বক পুনর্ধার প্রহার আরম্ভ কর্িল। তখনও কিন্তু তক্র- 
পণ্ডিত পুধবব্ কেবল শ্রী চাঁকিটা শব্খ উচ্চাৰ্ণ করিতে লাগিলেন? ইহাতে দহ্াপতির বিদ্ধ 
অন্মিল, সে ভাবিল, “এ ব্যক্তি এত না'র খাইয়্াও আর কিছু বলিতেছে না, পুনঃ পুনঃ এই 
চাবিটা শবা উচ্চারণ করিতেছে» ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিস ধেথি/ তথন লে তত্র" 
পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসিল, “ওহে তুমি এত না'র খাইতেছ, অথচ আর কিছু ন! বলিয়া! বার বার 
কেবল “অহে। নিটুরা। অহো অকৃতজ্ঞ? এই কথা বলিতেছ, ইহার মানে কি?” তক্র 
পণ্ডিত উত্তর দিলেন “ব্লিতেছি শুন?» অনন্তব তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত বুত্ৰান্ত বলতে 

লাগিলেন__“আমি পুর্কে অরণ্যে বাস করতাম, তপস্যাদারা ধ্যানফল লাভ করিয়াছিলাম» 
এই নদী গঙ্গার আৌতে ভাসিক্া। যাইতেছিল » আমি ইহাচক উদ্ধার কবিষ্াছিলাস » শেষে 
ইহার কুহকে পড়িয়। আমার তপোব্ল বিনষ্ট হয়, আঁমি ইহার নঙ্ষে অরণ্য ছাঁড়িগ 
এক্ প্রত্যন্ত গ্রানে বাঁদ করি এবং সেখানে ইহার ভরণ ঢপাষণের জন্য তক্রবিক্র়াদি কাধো 
প্রবৃত্ত হই। তাহার পর দস্থ্যরা ইহাকে লইয়| যায়। এ আমায় সংবাদ দেয় যে বড় কণ্ঠে 
আছে, আমি আসি! যেন ইহাকে লইয়! যাই। এখন এ আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছে। এই সমস্ত ভাবিম! আমি ওরূপ বলিতেছি।» 

দস্ুদলপতি ভাবিল, “যে এইক্ষপ গুণবান্ ও উপকারী ব্যক্তির এতাদৃশ অনিষ্ট করে, যে 
আমার না) জানি কতই বিপদ্ ঘটাইতে পারে) 'অঅতএক মৃত্যুই ইছাঁর উপযুক্ত ও । 
তখন মে তক্রপপ্ডিতকে লাশ্বাস দিয় দুষ্টকুমীরীকে আাগাইল এবং "চল, আমর! গ্রামের 
বাহিরে শিক্প এই লোকটার প্রাণসংহার করিঃ এই কথ। বলিগ্ন। তাহাকে সঙ্গে লইয়। 

খড়গহন্তে বাহির হইল। গ্রামদারে গ্রিক সে ছৃষ্টকুমারীকে বলিল তুমি এই ব্যক্তির হাতি 

ধরিয়া থাক । সে তাহাই করিল। তখন দন্থ্যদলপতি খড়গ উত্তোলনপুর্ব্বক যেন তক্র 

পথ্ডিতকেই আত করিতে ঘইতেছে এই ভাব দেখাইয়া এক আঘাতে পাপিঠাকে 
ন্বখৃওত করিয়া! ফেলিল। ইহার পর নে তক্রপণ্ডিতকে শান করাইয়া গৃহে লইয়া গেল, 
সেখানে তাহাকে কর্েেকিন পরিতোধের সহিত আহার করাইল এবং শেষে নিজাসা করিল, 
“আপনি এখন কোথার খাইবেন?* তক্রপণ্ডিত ঝলিলেন, প্গৃহবাসে আর আমার 'অভিক্চি 

নাই? আমি পুনব্যার খধিপ্রত্রঙ্য) গ্রহণপৃব্ধক অরণ্যেই অবস্থিতি করিব ।* তাহা শুনিষ্থ 
দহ্যনাহুক বলিল, “তবে আমিও প্রত্রাজক হইব, 
সী শি শশী শী শিশ্শীশী রশি শি লি লু লু 

* হুলে সপর্ এইশন্ব আছে। ইহ।সংকৃত পন্থা । এখানে আদৌ আ্ীলিঙ্গ শব্দ হইতে পুল শব্দের 
উৎপত্তি হইয়াছে । ইনার অর্ধ পতি বাশ 

*. মখাধ তাহার আখ) চিক, হাড় ছিড়িব, হাত 951 কছিব এইক্কপ 



৬৪-_দুরাঁজান আতিক । ১৫ 
স্পা স্পা্পপিসিস্পেিপিপিসিসপি শি শি ৮০০ 

সপ 

তঃপর তঁহীর| দুই জনেই প্র্রজ্যা) লইলেন বন্দধ্যন্থ এক 'আ্রমে তপম্যাপুব্বক 

অভিজ্ঞ ও সমাপ্তি লাভ করিলেন এব* জীবিতকগদ্ান্তে ব্র্মলোক বাসের উপযুক্ত হইলেন। 

[ আনন্তর পান্ত। কথাদয়ের সববন্ধ প্রদর্ণনপূব্বক নিগলিখিত গাথাটা আবৃত্তি করিলেন £_ 

ক্রৌধপরার়ণ। কৃতজ্তীহীনা নিন্টারত অনুক্ষণ 

কলছের বীজ বপনে নিপুণ! রমণীর এ লক্ষণ 

অতএব লহ ্রহ্মচয্যরত ছাড়িও ন। দে আশ্রয় 

যে হুখ তাঁহীতে ভুপ্জিবে নিশ্চয় নাহিক তাঁহার ক্ষয়। 

কথান্তে শান্ত। সভাসমুহ বাথ]! করিলেন তাহ শুনিষ় সেই উতৎ্কঠিত তিক্ষু আ্োতীপত্তিফন লাত করিল। 

সমবধান--তখন আনন ছিল লেই'দঙ্গ্যদ্লপতি এব আমি ছিলাম সেই তক্রপত্ডিত। ] 

্ ৬৪-ছুল্পাজান-জাতব্ক ।* 

[শান্ত। জেতবনে কোন উপাদককে লক্ষ্য করিয়| এই কথ বলিয়।ছিলেন। 

শ্রাবস্বীবানী এক উপাদক ভ্রিণরণে প্রতি্পিত হইয়া পঞ্চশীলদম্পন্ন হইয়াছিল বুদ্ধ ঘূ্ম ও সত্যের 

প্রাত তাহার দাতিশয় অকুর)া জন্মিগাছির। এই ব্যির এক অঙি ছু*শীল। ও পপপরারণা ভাষা! ছিল। 

নেবে দিন কোন অগ্ঠায় কাঁধ্য করিত সেদিন শত সুদ্রায় ক্রীত দাসীর ন্যার এব যেদিন কৌন অন্যায় 

কাঘ্য করিত না। দেবিন প্র£ণ্ড! ও পকযভাবিণী ঘরণীর ন্যায় ব্যবহার করিত। উপানক ভাষ্যার এই প্রন্কৃতি 

বৈষম্যের করণ তুঝিতে পারিত প1। শেখে সেই রস্তী গাহীকে এমন ালাতন করিতে লাখিল যেনে আর 

প্রতিদিন বুদ্ধের অঙ্চনার্থ বিহারে যাইতে পারি৩ ল|! 

ইহার পনর একদিন দে গন্ধপুষ্পা।দি লইয়া বিহারে গনন করিল এব শান্ত/কে প্রণিপাওগুবহক আসনে 

উপবিষ্ট হইল। তাহাকে দেখির। শান্ত! জিড্দিলেন *(কিহে উপাদক তুমি যে সাও অটি দিন আমার নহিত 

সাক্গাৎ করিতে আস নাই?” উপান্ক বলিল “ভগবন্, আমার স্ত্রী এক এক দিন শতমুদ্রক্রীত| দাপীর হায় 

বিনীত ও আঁজ্ঞাবহ। হয় এক এক দিন মুখর! ও প্রচণ্ড গৃহিশীর স্যার ওজন গল্জন করে আমি তাঁহার প্রকৃতি 

বুিতে পারি না। তাঁহীরই জ্বানার এদিন আ।পনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আদিতে পারি নাই। 

এই কথা শুনিষকা শান্তা বলিলেন প্উপীনক, পরিতের। তোনাকে পূর্বেই বলিয়া ছিলেন ত্রীচরিত্র হতে 

কিন্ত পুব্রজন্বৃত্বান্ত এখন তোমার মানসপটে হুম্প উদ্দিত হইতেছে ন1।” অনন্তর উপাসককর্ৃক অন্ধ 

হইয়া শান্তা সেই অতীত কথা আন্ত করিলেন ৮] 

বাঁরাণনীরাজ ব্রহ্ষদত্তের সময় বোধিসত্ব একজন দেশবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। পঞ্চশত 

শিষ্য তাহার নিকট বিগ্তাত্যাস করিত। এই সকল শিল্যের মধ্যে এক বিদেশী ব্রাহ্মণমুখক 

কোন রমণীর প্রণয়াসক্ত হইয়। তাহার পাণিগ্রহণ করিফ্মাছিল। অতঃপর বে বারাণদী নগরেই 

অবস্থিতি করিতে লাগিল বটে, কিন্ত ছুই ত
িন বার যথাঁননয়ে আঁচার্ষের নিকট উপন্থিত হইতে 

পাঁরিল না॥ তাহার কারণ এই যে উক্ত রমণী নতি ছুঃশীল! ও পাপচারিণী ছিল» সে যে দিন 

ৃ্ধার্ঘ করিত নে দিন দাসীর ল্যায়। এব থে দিন দুষ্ধার্ধ্য করিত নাঃ দে দিন প্রচণ্ড ও 

কটুতাধিণী গৃহিণীব ন্যান্থ আচরণ করি৩। তাহার স্বামী তাহার এই বিচিত্র প্রকূত্রি 

রহন্তোতদ করিতে পারিত না, সে স্ত্রীর অত্যাচারে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল যে শেষে 

হথাদমন্ে আচাব্যমকাশেও উপস্থিত হইতে পারিত না ॥ অনন্তর সে সাত আট দিন পরে 

একবার আচার্যের নিকট গ্রে । আচার্য্য ছিজ্ঞানিলেন "কিহে মাণবক, এ কদিন তোমায় 

দেখি নাই "কেন ?* শিষ্য কহিল, “আচাধ্য, আনার ত্রীই ইহার কারণ। সে এক এক দিন 

দাসীর ন্তান্গ বিনীতা হয়, এক একদিন মুখর! ও প্রচণ্ডাগৃছিন্ির তা তঞ্জন গর্দন করে , আনি 

তাহাব প্রক্কৃতি বুঝিতে অনম্্থ। তাহার এই ক্ষণে কুষ্ট ক্ষণে সুষ্ট ভাব দেখিয়া! আসি এ 

পাদপদু দর্শনেও অবহেলা করিয়াছি।” 
জালাতন হইয়াছি বে যথারীতি আপনার 

ক দুরাজন--ছুতে যু। 



১৩৩ প্রথম নিপাঠ 
সপা্পাস্পিসিস্ি সিসি 

আঁচাধ্য কহিলেন, “এইন্সপই হইবার কথ! ৷ রমণীগণ থে দিল দুদ্ধার্ধ্য কবে সে দ্বিন স্বামীর 

অন্ুবর্তন করে, দাসীব ন্যায় বিনীত হইয়! চলে » কিন্ত যে দিল দুাধ্য কৰে না, পে দিন তাহার! 

মদোদ্তা হইয়া স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিলা করে। ছুঃগীলা ও পাপপরায়ণা রমণীদের এইক্পুই 

স্বভাব। তাহাদের প্রকৃতি ছুজ্দেয়। তাহারা তুষ্ট হউক, বা কুষ্ট হউক, সে দিকে জ্রর্দেপ 
করা কর্তব্য নহে” অনন্তর আচার্য্য শিষ্যের প্রবোধেব জন্য এই গাথা পাঠ করিলেন £-- 

ভাল যদ্দি বামে লারী, হইও না শ্রন্ত তার, 

দি ভাল নাহি বামে তাঁতেই কি আগে যায় ? 
নারীর চরিত বুঝে হেন সাধ্য আছে কার? 
বারিমাণঝ চরে মাঁছ কে দেখিবে পথ তাঁর ? 

আচার্য শিষ্যকে এইবপে উপদেশ দিলেন। তদবধি সে তাহার স্ত্রীর 'আচরণমন্বদ্ধে সম্পুর্ণ 
উদাসীন বুহিল। দেই রমণী যখন জালিতে পারিল যে তাহার দুঃনীলতার কথ! আার্য্ের 

জাঁনগোচর হইয়াছে, তখন সে হুক্ষার্যা পরিহার করিল । 

[ এই উপাঁনকের পত্রীও যখন জানিতে পারিল যে তাহানন ছুশ্চরিত্রত| সম্ক্সম্ুদ্ধের অগোচর নহে তখন পে 
পাপচার ত্যাগ করিল। 

অনন্তর শান্ত। ধন্মেপদেশ দিপ্প। সত্যসমূহ ব্যখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাদক শ্রোতাঁপত্তিফল 
লী৬ করিল। 

সমবধান-তথন এই উপাঁস্ক দম্পতী ছিলেন সেই শিষ্য ও তাঁহার ঘরণী, এবং আমি ছিলাম সেই আচায্য।| 

৬৩--অন্ভিল্রতি-জাতক্ক । 

[ পু্ব্ৰ (৬৪ স খ্যক জাতকে )যে উপানচকর কথা বল! হইয়াছে সেহরুপ অপর এখ্জন উপাঁনসককে লক্ষ্য 

করিয়া! শা্তা দেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন । এই খাক্তি অনুসন্ধান হ্বারা ভাখ্যার দুশ্চরিক্রতাঁর ধিবয় জানিতে 
পাঁরিয়! তীঁহীর সহিত কলহ কৰিছিল এব ভঙ্গিবন্ধন তাঁহার চিত্ত এত বিক্ষুক্ধ হইয়াছিল যে পাত আঁট দিন 

সৈ শান্তার নিকট উপস্থিত হইতে পারে নাই। অনন্তর একছিল দে বিহারে গিয়! শাস্তাকে এরবিপাঁতপুব্বক আসন 

গ্রহণ করিলে শান্ত জিজ্জীসিলেন “তুমি এতদিন আস নাই কেন? মে বলিল "ভগবন্। আমার ভাঁধা। দু*শীল! , 
সেই জন্য ব্যাকুলচিদ্ক হইয়। আনি আসিতে পনি নাই ৮ শান্ত) বকিলেন পউপনক । তোমাকে পডিতের। 

পুবেহহ বলিয়াছিলেন যে স্ত্রী দু,শীলা হইলেও তজ্জন্ত কোঁপাবি£ হইতে নাই পরপ্ত চিত্তের স্থয্য পক্ষা করিতে 
হইবে। কিন্ত এখন দেখিতেছি জন্মপ্তর পরিগ্রহ করিয়া তুমি সেই ভপদেশ ভুলিয়। গিয্াছ। 

কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শান্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ত করিলেন :__] 
অনন্তর ডপাসক 

পূত্লাকালে বাঝাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সদয় বোধিসত্ব (পূর্বে যেরূপ বল! হইয়াছে সেইক্প ) 
একজন খেশবিথ্যাত আঁচাধ্য ছিলেন) স্াহ!র এক ছাজ ভাঁধ্যার ছুঃশলতা আনিতে পারিয়। 
এমন বিক্ুব্চিত্ত হইয়াছিল যে করেকদিন সে আচার্যের সহিত সাক্ষাৎ পর্যন্ত করে নাই। 

আচাধ্য তাহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে পুর্বে যেরূপ বলা হইয়াছে 
সেইকণ উত্তর দবিল। তাহা শুলিয্। আচাধ্য বলিলেন, “বস, নারীগণ সীধারণ ধন এবং তাহারা 

স্বভাবতঃ ছুঃঘলা ১ এই জন্য পণ্ডিতের! তাঁহাদের উপর তুদ্ধ হন না।”, অনন্তর বোৌধিমত্ব 
শিষ্যের উপদেশার্থ এই গথাটী আবৃত্তি করিলেন £- 

নবী, রাদপথ, পালের আগর, ক উৎস, সম্তাঙুল আর - 
এই পঞ্চন্থ!নে অবাধে সকলে ভুপ্রে সম অধিক।র। 

তেষতি রমন তোগ্যা সকলের, কুগথে তাহার নন £ 

ভকত্রত্খলন দেখিলে তর, যোছে নঙ পতিত জন। 

++ পাস্শার শু ড় দোকান, বেখালে সকলে মদ খা । 



১৩৮ প্রথম নিপাঠ 
স্পা শসা 

সমাপনানস্তব নগর নধ্যে ভিক্ষায় বাহিরঃহইলেন। তাহার পরিধান রক্তবসল, স্বন্ধেব রে 
শুগচস্ম, মন্তকে সুবিন্তত্ত অটামণ্ডল, স্বদ্ধে কাঁচ।* তিনি এই বেশে ভিক্ষা করিতে টি 
রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। বোধিসত্বের আকার প্রকাব:দেখিয়া রাজার খড ভক্তি রর 
তিনি তীহাকে আহ্বান করিয়। মহার্হ আপনে বসাইলেন এবং গ্রণিপাতপুর্বক তোজনা 
প্রচুর সমধুর খাদ্য দান করিলেন। বোধিসত্ব ইহাতে নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়া ফা 
ধন্যবাদ দিলেন। তখন রাজ। প্রার্থন। করিলেন, ভিগবন্, আপনি এখন হইতে এই রর 
অবস্থিতি করুন” বৌধিপত্ ইহাতে সম্মত হইয়া রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। তি 
রাজকুলস্থ ব্যক্তিদিগকে ধন্মোগদেশ দিতেন এবং রাজভোগ আহার করিতেন! এইরূপে 
ষোড়শ বদর অতিবাহিত হইল। 

অতঃপর কাণীরাল্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ দেখ! দিল, তাহা দূমন করিবার জন্ত 
একদিন রাজাকে বারাণসী হইতে প্রস্থান কবিতে হইল। যাত্রাকাঁলে তিনি অগ্রমহিধী মুছূ. 
নক্ষণাকে বলিয়া গেলেন, “তুমি অতি সাবধানে সন্।সী ঠাকুরের পরিচরধ্যা করিবে।» রাজার 
প্রহ্থানের পরেও বোধিসত্ব পুব্ববৎ যখন ইচ্ছ' রাজভবনে ঘাইতে লাগিলেন। 

একদিন মহিষী মৃছুলক্ষণ যথানময়ে বোধিসত্বের আহাঁব প্রস্তুত করিলেন, কিন্ত সে দিন 
তাহাব আসিতে বিলম্ব হইল। মৃহুলক্ষণ! সেই অবসরে ন্নানাদি শারীরক্ৃত্য শেষ করিয়া 
লইলেন। তিনি স্থবাদিত জলে স্থান করিলেন, সব্দালক্কারে বিভূধিত হইলেন এবং একটা 
বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে শুদ্র শখ্যা় শয়ন করিস! বোধিলত্বের আগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়! 
বহিলেন। 

বোধিসব ধ্যানস্থ ছিনেন। ধনশেষ হইলে তিনি দেখিলেন অনেক বেলা হইয়াছে। তখন তিনি আকাশপথেই গা্ভবনে উপনীত হইবেন । তাহার বন্ধল ও চীবরের শব্দ শুনিতে 
পাঁইয়। মৃহুলক্ষণ! “আধ্য আসিয়াছেন” বলিয়া সসম্ত্রমে শয্যা হইতে উখিত হইলেন। ব্যস্ততা বতঃ তাহার উৎকৃষ্ট শাউকথানি ঈধত স্থলিত হইল » কাজেই বাতান্ননপথে প্রবেশ করিবার সদয় বেধিসব্ তদীয় অলোকসামান্ত ব্ূপলাবণ্য নয়নগোচর করিলেন এবং ততক্ষণাৎ ধন্মনীতি- গজ্বপপুত্ধক নয়নের তৃষ্িলাধনার্থ তাহ! অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহার হৃদয়ে কামনা লন্মিন, তিনি পরশুচ্ছি্ন ্ষীরবৃদ্ষবৎ পাতিত্য প্রাপ্ত হইলেন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যানফলও বিনষ্ট হইল এবং তিনি ছিন্নপক্ষ কাকের ন্যায় নিতান্ত নির্বারধ্য হইয়া পভিলেন। তিনি দাডাইযা দাড়াইক্সাই ভোল্য গ্রহণ করিলেন এবং কিঞ্ম্াত্র আহার না করিয়া বিপু প্রকম্পিত দেহে প্রাসাদ হইতে অবতরণপুর্ববক উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন। সেখানেও পর্ণ- শালার প্রবেশ করিয়া তিনি ফলকশয্যার নিম্নে ভোজ্য রাখিয়া দিলেন এবং অভুক্ত অবস্থাতেই শুই! পড়িলেন। মহিষীর অনাদান্যক্ূপের ভাবনা তাহা হদকস বাদনানলে দগ্ধ হইতে লাগিল, তিনি নপ্ত।হকাশ সেই ফলকশব্যার অনাহারে পড়িয়। রহিলেন। সধনদিবসে রাজ। বিদ্বোহ প্রশমিত করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি রালধানী প্রদক্ষিণ করিয়া পাসদে প্রবেশ ক্গিলেন এবং ভাবিলেন, “একবার সঙ্াধী ঠাকুরকে দেখিয়া আসি ।* ইহা স্থির করিয়া তিলি উদ্ভানে গিয়া দেখিলেন বোধিসব পর্ণশালায় শহ্যাপামী। তিনি ভাবিলেন, হয়ত ইনি অহন হইক্াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পর্ণশাল! পরিদ্ধত করাইলেন এবং বোধিসত্বের পায়ে হাত বুলইতে বুলাইতে জিক্াসা৷ করিলেন, "আপনার অন্ুখ করিয়াছে কি ?” বোধিসন্ব উত্তর দিলেন, *ন্হারাজ, আমার অন্য কোন অধ নাই, কিন্ত আনার চিত্ত কামন! প্রতিবন্ধ হইছে ।” “কাহার জও কাদনা 1” প্যৃছ- গলার নন ।” “বেশ কথা! আনি মুহ্লক্ষণাকে আপনাকেই দান করিতেছি” এই * ক (পনি কানে, ৰ কা। ) ধক) হহাতে বাকের শিকাও (শিক্যা) বুঝার (777 



৬৬--মুছ্লক্ষণা জাতক। 
১৩৯ 

র়িরারাররটারাারারির 7
88 

বলিয়া রাজা তপন্থিসহ গৃহে এভিগমন করিলেন এবং মহিষীকে সর্ধালক্কারে বিভৃষিত করিয়া 

দান করিলেন। কিন্তু সঙ্কেত দ্বার। তাহাকে বলির! দিলেন, পপ্রয়ে, তুমি স্বীয় প্রভাবে এই 

তপস্থীকে রক্ষা করিবার জন্য! যথাসাধ্য চেষ্টা করিও)” নৃছলগণ। বলিলেন, প্যে আতা, 

মহারাজ, চেষ্টাব ক্রুটি হইবে ন11% 

ইহার গব খেধিসত্ব মৃছুলপণাকে লইয়া রাঁদ্রভবনের বাহির হইলেন ১ কিন্ত তাহার! যখন 

সিশহদবারের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন 
বৃছলদণা বলিলেন, “প্রভো, আমাদের বাঁসোপযোগী 

কোন গৃহ নাই। আপনি রাজার নিকট গিয়া একটা বাঁসগৃহ প্রার্থনা করুন। বোধিসব 

তদহুসারে রাজার নিকট গৃহ প্রার্থন। করিলেন। রাস্তার ধারে একখানি জীর্ণ কুটীর ছিল, 

গথিকের। তাহাতে মলত্যাগ করিত। রালা! বোধিস্কে ট্রকুটার দান করিলেন। 

বৌধিসক মহিবীকে লইয়। সেই কুটারে গেলেন » কিন্তু মহিষী উহ! দেখিকাই বলিলেন 

“আনি ইহার ভিতর যাইব ন11” বোধিস্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন যাইবে না ?” 

দশুচি ঝলয়। ৮ “তবে এখন কি করিতে হইবে বল।” ধ্থর পরিঘার করুন» রাজার 

নিকট গিয়া কোদাল ও ঝুড়ি লইয়া! আসুন ।” এই বলিয়। মাহধী বোধিসত্বকে পুর্ধার 

রাঁজার নিকট পাগাইলেন। তাহার পর তিনি বোধিসবেব দ্বার ঘরের শশা ও আবর্জনা 

ফেলইলেন, গোবর আঁনাইয়া মজে ও বেড়া লেপাইলেন , “আবার যান, খাটিয়। 

আনুন, পিড়ি আনুন, বিছান! আনুন, জাল! আন, ঘটি আমুন” বলিয়া এক একবার এক 

একটা দ্রব্য আনাইলেন, এবং শেষে তীহীকে জল ও 'ন্তান্থ উপকরণ 'আনিতে বলিলেন । 

বোধিদঘ ঘটে করিয়া জল আনি! জালায় পুবিলেন, মহিষীর গানে জন্য জপ আঁনিলেন 

এবং শ্য্য! প্রস্তুত করিলেন। 

এই সমন্ত কাধ্য নির্ধাহ হইলে বৌধিসব্ মহ্ষীর সহিত শয্যায় উপবেশন কবিলেন। 

“ভুনি না ব্রাহ্মণ? তুমি না শ্রমণ? তুমি কি নব কথা ভুলিয়া! গরয়্াছ?” বলিতে বলিতে 

মহিবী তীহীর দাড়ি * ধরিয়। নিজের মুখের সম্মুখে তীয় সুখ টানিক্ক আনিলেন। মহিষীর 

কথায় বেধিনতে চৈতন্য হইল , এতপ্চণ তিনি অভ্রানে ভূবিয়াছিলেন। 

[ ভিক্ষুগণ কাঁমরিপু ধর্মের বিদ্ুজনক 1 এব ক্লেশ বলিয়া পরিগণিত কেন না অবিদ্যা হইতে ইহার 

উৎপত্তি এবং অবিদ্যাজাত দমন্তই জীবকে অন্ধ করিস ফেলে” ইত্যাদি শানরবাকা এখানে বলা আবশ্যক। ] 

চৈভন্যবাঁভের পর বোধিসত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, “এই কুপ্রবৃত্তি উত্তবোত্তর বদ্ধিত 

হইলে আমি আর চতুর্বিধ অপায় হইতে নম্তক উত্তোলন করিতে পারিব না। আমি 

অদ্যই মহিষীনক রাজার হত্তে প্রত্যর্পণ করিব এব" হিমালয়ে চলিয়া যাইব” অন্তর 

তিনি মহিষীকে লইয়। রাজার নিকট উপনীত হইলেন এব* বলিলেন, “মহারাজ, আপনার 

মহিধীতে আর আমার প্রয়োজন লাই, ইহারই জন্য আমার মনে কুপ্রবৃত্বির উদ্রেক 

হইয়াছিল ।” অনন্তর বোধিসত্ব এই গাঁথা বলিলেন * 
মছুলক্ষশর তরে একমাত্র অভিলাব 

ছিল মম পুব্বে হে রাঁজন্ 

কিন্তু সেই বিশালাক্ষী লতি এবে এক ইচ্ছা 

ইচ্ছান্তরে করে উৎপাঁদন। 

এই গাথা আবৃত্তি করিবামাত্র বোধিসত্ব পুনব্বাব ধ্যান্বল লাঁড করিলেন এব আকাশে 

সমাসীন হইআ্স। রাজাকে ধণ্মকথা শুনাইতে লাগিলেন অনন্তর তিনি হিমাঁলয়ে প্রতিগমন- 

ক সন্কৃত দড়িকা পালি দাঠিকা বাঙলা দাঁড়ি । 

+ মুলে কামচ্ছন্দ নীবরণ। এই পদ আছে । নীবরম্» ধন্মপরিপস্থক
। বৌঁছশীত্ত্রে কাস ব্য!পাদ 

(ঈর্ধা) স্ত্যানমিদ্ধ (অলসতা) উদ্ধত্য কৌকৃতা বিচিকিৎ্স। (ন্ শপ) ধ রোগ বদ্ধনীগার দাসহ প্রত্থতি 

নান। প্রকার নীবরণের নাস দেখা যাগ 
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ীপালা 

পূর্বক বাস করিতে লাগিলেন এবং আর কখনও ননুধ্যপথের ত্রিসীমায্ন পদার্পণ করিলেন 

না। তিনি ত্রচ্মবিহারে বিচরণপুর্বাক অবিরত ধ্যানমগ্র থাকিতেন এবং যথাকালে ব্রহ্মগোকে 

জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। 

(কথান্তে শান্তা সতযচতুওর ব্যাথা। করিলেন , তাহ। শুনি দেই তিক অর্থ পণ্যন্ত লাভ করিলেন । 
মমব্ধান_তখন আনন্দ ছিলেন রাঁজ!, উৎপলবর্ণ। ছিলেন দৃছুলক্ষপা এবং আনি ছিলান সেই তপনী।) 

৬৭- উত্তর জাতন্ক | 

[ শবান্ত! জেতবলে জনৈক ভ্রনপছবাসিনী র্নীকে লক্ষা করিয়া! এই কথ] বলিয়াছিলেন £ 
একদা কোশলর[জোর তিনজন লৌক কোন বনের ধারে ক্ষেত্র ক্ষণ করিতেছিল॥ এ সময়ে তন্বরেয়! বনের 

মধ্যে পথিকছিগের সববন্থ অপহর করি পলাইয়। বাইতেছিল। যাঁহাদের সম্পতি অপহৃত হইয়াছিল তাহাঞ। 
তন্বরদ্বিগের অনুধাবন করিতে করিতে উক্ত কর্ষকত্রয়ের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদিসকেই তক্ষর মনে 
করিয়। বলিল, "বটে, বনের ভিতর চুরি করিয়া বনের ঝাঁিরে এখন চ!ষ। সাঅয়াছ। আচ, দ্েখাইভেছি 
ভৌসাদিগকে” ॥ এই বলিয়া! তাঁহীর। এ ভিন্ ব্যক্তিকে বন্ধন করি) কোশলর!দের নিকট লইয়। গেল। 

এই সময়ে একজন স্ত্রীলোক বাজভবনে গিরি! “আদা আচ্ছাদন ছও আমার অাচ্ছাছন দ্বাও” বলিয়া 
পুনঃপুনঃ কালাকাটি আরণ করিল। রাজা তাহার প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, “উহাকে একখান! আচ্ছাদন দস 
কর।* রাজভৃত্যের৷ এই আদেশ পাইয়া এ রষপীকে একখান! শাড়ী দিতে গেল ॥ কিন্তু সে বলিল "নানি এ 
আঁচ্ছদন চাই ন1।* তখন ভূতোর! রাজীর নিকট গরিগ়্া এই কথা ছানাইল। তাহারা বলিল, “মহারাজ 
তিখারিণী এ আচ্ছাদন চীয় না, সে স্বামি বূগ আচ্ছাদন চা)” এই কথা শুনিয়া রাজ] রমণীকে ডাকীইলেন 

এব$ সে প্রবৃতই খাসী চায় কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন) সে উত্তর করিল, “ই মহাঁরাছ , কারণ সমীহ নার 

দিগের প্রকৃত আচ্ছাদন। যাহার হ|মী নাই, সে সহঙ্্রমুদ্রঃর আচ্ছাদন পরিধান করিলেও লগা) । 
(এখানে নিষ্ললিবিত হ্ত্রটী আবৃত্তি করিতে অর্থ পরিস্কটিত হইবে ৫-- 

নগ্রা জলহীনা নদী, নগ্ন অরাদক দেশ, 

বিধব! ব্মণী নগ্রা, কি বলিব তাহার কেশ? 
ভ্রীতী বন্ধু দশ জন পারে কি বাক্ষিতে তাঁয় ? 
বিধবার ভুংখ হেরি পীঘণ ঘাটিসা। ঘা । 1 

দুমণীর কথ! শুনিয়া রাদ। সন্তষ্ট হইলেন। তিনি ছিজদা করিলেন এই বন্দী তিন জন তোমার কে হয়?” 
সে কহিল, “মহারাজ ইহাদের একদন আমার স্বামী, একজন জাত/ও একজন পুত্র ।” রান! কহিলেন, আসি 
কোমার এতি সন্তষ্ট হইয়| ইহাদের এক জনকে ক্ষমা করিলাম । তুমি কাহাকে চাঁও বল।” সে খলিল, "মহারাজ, 
বাঁচিয। থাকি এ আবার স্বামী পাইব, পুজ পাইব, কিন্ত যখন আমার মাত| পিত1 কেহই বর্তমান নাই, তখন 

আতর গেলে আবী, পাইন না) অতএব আর ভ্রীতীকে যুক্তি দ্বিতে আজ্ঞা! হয় । রাজ) এই কথায় আরও সৃত্্ 

হইনেন এব এ তিন জুন বন্দীকেই ছাডি্স। দিলেন্। এইক্পে সেই রমণীর সাহায্যে উর তিন ব্যক্তি 
ষুক্তিলাভি কিন । 

ক্রেথে এই ঘটনা রাষ্ট্র হইয়। ভিক্ষুসক্বের কর্ণগাঁচর হইল ॥ ভাহার! একদন ধন্মসভায় সমযেত হ্ইক্। এ 
রমণীর গুগকীর্ভন করিতেছেন এমন সমগ্নে শীলা সেখানে উপস্থিত হইক়। ভাহাদের আলোচামান বিষ লাশিতে 
পটিলেন এবং বললেন “এই রমণী ফে এ জন্মেই ইহাদিগক্ষে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিক্াছে এমস নহে। পুবব 

জন্যেও সে ইহাদিগের মুনি সম্পাদন করিয়াছি ৮ অনগ্তর তিনি সেই অতীত কথ বলিতে ল।টিলেন ৮1 

বারাণসীরাক্জ ত্রক্ষদত্তের সময় একদিন তিন জন লোক বনেব দিকট ক্ষেত্র কর্ষন 
করিতেছি) তোমরা যেরূপ বলিলে, তাহাদের সত্বন্থে সমস্তই সেইদ্ধপ ঘটিয়াছিল। যখন 
রাজ) দিজ্ঞাসা করিলেন” “তিন জনের মধ্যে ক্ষাহাঁর মুক্তি প্রার্থনা কর, তখন রমণী হলিল, 
“মহারান, আপনি ক্ষিতিন জনকেই মুক্তি দিতে পারেল লা?” বাজ কহিলেন, “না, আম 
তাহ পাক লা “যদি তিল আন্কই ছাঁডিতে লা পারেন, তবে আমার ভ্রাতাবে ছাড়িয়। 
দিনত “পুত বা স্বামীকে ল! চাহি! ভ্রুতাকে চাহিতেছ কেল? প্দুছরাল, পুত্র ও স্বামী 
সুলভঃ কিন্তু ভ্রাতা ছুর্ণভ।* এই বলিয়া রমণী নিম্নলিখিত গাঁথ। পাঠ করিজ 2. 

শি 



৬৮-সাকেত জাতক । নিক্িউ 

পপ শপপাীপিপীপি
 

কৌলে ছেলে পথে পতি, সহজেই পাই, 

কিন্ত কৌথা, মহারাজ, তাই? 

ঝাঁজ। দেখিলেন রমনী সত্য কথাই বল
িতেছে। তিনি প্রীত হইয়া! তিন জনকেই বন্ধনাগার 

হইতে আনয়ন করিয়া মুক্তি দিলেন » রমনী তাহাদিগকে লইয়! চলিয়া গেল। 
লে 

৮ পিপাসা 

[অতএব দেখিতে পাইলে এ রদণী এই (তিন বা
ক্তিকে পুব্ৰও বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিল । 

সমবধীন-:তখন এই রমণী ও এই বাক্তত্রয ছিল দেই রমনী! এবং সেই ব্যক্তিত্রয় এবং আঁগি ছিলাম দেহ 

রাঁজ। ।] 

চি ইহাতে বিধ্বাদিগের পতান্তর গ্রহণের প্রথা লক্ষিত হয়। তবে প্রত্যুৎপন্নবন্ত ও অতীতবন্ত উততয়তই 

রমণী নীচজাতীয়!। হিন্দুষমাজের নীচজাতীয় লোকের মধ্যে (বিশেষতঃ পশ্চিনাঞলে ) বিখযাবিবাহছ এখনও 

প্রচলিত আছে। 

৬৮ ল্সাক্েভ-জাতিক্ষ 
1 

[ শান্ত! অপ্নন্বনে অবস্থিতি কালে কো
ন রান্ঘণনন্বন্ধে এই কখ! বলিয়াছিলেন 

শুন যায় শান্ত। যখন হিক্ষুদপরিবৃত হইর
। সাকেত * সমর প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মাকেতবাঁসী 

জনৈক বৃদ্ধ বা্গণ নগর হইতে বাঁছিরে যাইতেছিলেন। তিনি দারদেশে দশবনের দর্শননাত করিয়! তাহার 

পাদমূলে পত্বিত হইলেন এবং দৃঢ়রূপে তদীয় গুল ফর ধারণপু্বক ধনিলেন, “বস মাতীপিতীর বৃদ্ধা বস্থায় 

ভীহাদের দেবা কর! কি পুত্রের ধশ্ম নসর? তুমি এতকাল আমাদিগকে দেখ দাও নাই কেন? আমি ত এখন 

তোমায় দেখিতে পাইলাম। চল, ঠোঁনীর মাতাঁকে দেখা দিয়) য
াও ।” ইহা বলিঘ। ব্রা? শান্তাকে নিজ গৃহে 

লইয়া গেলেন । এখানে উহার জন্য যে আমন প্রন্তত হইয়াছিল শান্ত! ভিদ্ষুসত্ঘসহ তদ্ুগরি উপবেশন
 করিলেন । 

তরথন বর্নী। আসিয়া ভীহার পাদমুলে গড়ি! আক্ষেগ করিতে লাগিলেন, "বাবা, এতকাল কোথায় ছিলি? 

বুদ্। মা. বাপের কি স্ব) করিতে নাই রে, বাগ?" অনন্তর তিনি পুত্রকন্যদিগকে "তোরা গতর আঁয়। 

ভোদের দাদাকে প্রণাস কর্* বলিয়া। ডাকিয়। নিলেন
 এবং তাঁহার্দিগের ছার শান্তাকে পণাম করাইলেন। 

্রান্গণ ব্রাঙ্গণী, পম সন্তোষ লাভ কন অতিথি সৎকার করিলেন। আহার শেষ হইলে শান্তা! বুদ্ধ ও 

বৃদ্ধাকে জ্রাত্র + শুনাইলেন তাহাতে প্র দম্পতি অনাগামিফল প্রা হইলেন অতঃপর আন হইতে 

উত্থিত হৃহয় শীন্ত। অগ্লনবনে ফিরিয়া গেলেন। 

ভিক্ষুগণ ধর্দবমভায় সমানীন হইয়! এই ঘুটন! সম্বন্ধে আলোচন!
 আর করিলেন। তাহার! কহিলেন” “দেখ 

তথীগতের পিতা! শুদ্ধোধন এবং মাত) মহামায়া, এ কথ ত্াক্ষণ নিশ্চিত জানেন, ত্ধাপি ভ্রিনি ও তাহার 

পৃর্তী উভয়েই শান্তাকে পুর বলির। সম্বোধন করিলেন, শীল্তাও তাঁহার প্রতিবা করিলেন না। 
ইহার কারণ 

কি?” ভিক্ুদিগের কথা শুনিয়। শান্তা বলিলেন, শতশ্ুগপ, ইহারা ছইজনে পু্তকেই পুত্র বলিয়াছেন 1” 

অনন্তর তিনি অতীত কথ বলিতে লাগিলেন ৪] 

_._- ২ পট শী 

এই ব্রাক্ষণ অতীতকালে নিরন্তর উপধুর্ণপরি পঞ্চপত জন্ম আমার পিতা, গঞ্চশত জনু 

খুম্মতাঁত, 1+ এবং পঞ্চশত জন্ম পিতামহ ছিলেন। এই আদ্ছদীও অতীতকালে নিরন্তর পঞ্চ 

শত জন্ম আমার মাতা, গঞ্চশত জন্ম পিতৃব্য-পদ্থী এবং পঞ্চশত জন্ম পিতাম্হী ছিলেন। 

এইন্পে সাদ্ধহত্্র জন্ম আনি এই ত্রাঙ্মণের হতে এবং সার্ভসহত্র জন্ম এই ত্রান্মণীর হস্তে 

গ্রতিপাঁনিত হইযাছি। 
এইরণে ত্রিসহত্ত জন বৃত্তান্ত বলি অভিদযুদ্ধ শান্তা নিস্লিখিত গাথা! পাঠ করিলেন £_ ₹ 

* অযোধ্যার অন্তঃপাতী শ্রাচীন নগ্রুবিশেষ | 

॥ জরাহ্ত্র_ ত্র নিপাঠের হুহে
বিশেষ । 

$ খুলে চুঙ্গপিতা (খুজভাত ), মহাপিতা (পিতা মহ, নাহামহ), চুলমাভ! (পিতৃব্য পহী ), মহানাত/ 

(প্েহহী, বাহামেহী) এই কমেকটী শব্ব দেখা হায়। “মহাপিতা* ইংরাহী £ু
হম৫71851 পন্যের আবিকল 

অনুরূপ । 



১৪২ প্রথন নিপাঠ চারা রিরারারর রর রর নার 

দর্শন সাত মন যারে চায় 

দরশনে যার প্রসন্ন অন্তর 
প্রীক্তন বান্ধধ জানিবে তীহায় 
বিহ্বাজের পাত্র দেই বিত্রব্র । 

[ ষমবধান-এই তাক্মণদম্পণি উত্ত সমন্ত অতীত জন্সেই দীল্পভাবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এব আমি 

ভীহীদের স্তীল ছিলীগ। ] 

৬৯-ন্বিনহান্ভড জাতক । 
[ শীন্। জেতবনে খন্মসেনীপার্তি লারীপুত্র মন্যন্ধে এই কথ! বলিক্ব'ছেলেন। 

এই স্থৃবির যখন পিষ্টক ভক্ষণ করিতেন তখন একদ্বিন লোঁকে ভিক্ষু্নজ্বের আহাঁরাথ বিহারে এত পিক 

নইয়। গিয়াছিলেন যে ভিক্ষুদিণের 'সাহারাত্তেও বিস্তর উদ্রৃত্ত ছিল। তাহা! দেখিয়া দাতার বলিলেন 

স্মহাশয়গণ যাহার! ভিক্ষাচথ্যার্থ গ্রামে গিয়াছেন তীহাদের জন্যও কিছু পিষ্টক রাঁখিয়] দিন) 
এই ম্ময়ে সারীপুজের এক সাদ্ধিবিহাত্রিকও কোন্ গ্রীষে ভিক্ষা করিতে গ্রিয়াছিল। তাহার জন] 

[পষ্টকের এক অ শ বাঁধি দেওয়া হইল কিন্ত তিনি ফিরিতেছেন ন! দেখিয়া! বিহীরবাঁসীরা মনে করিজ 
ভোজন বেল! অকিক্বান্ত হইতে চলিল (ইহার পর পিষ্টক শুক্ষণের সময় থাকিবে না1)* অতএব তাহারা এ 
অশস্থবিরকে আহার কক্ধিতে দিল। তিনি উহ! আহীর করিয়ীছেল এসন সস সীর্ধবিহীরিক বিহারে প্রত্য। 
বর্ধন করিল। তাহাকে দেখিয়! স্থবির বলিলেন "বন তোমার জন্য যে পিষ্টক রা! হইয়া(ছিণ তাহা আমি 
আহীয় করিয়াছি । সীর্দবিহীরিক বলিল তাঁহা করিবেন না কেন? মধুর দ্রব্য কি কাহারও নিকট 

অপ্রিয় হইতে পাঁরে ? 
এই কথীত্ক নহীস্থৃবিরের মনে বড অশীন্তি জন্মিল । তিনি গ্ুতিজ্ঞ। করিলেন প্অদ্য হইতে পিষ্টক ভোজন 

ত্যাগ করিল।স শুনা যায় ইহার পর লাকি সারীপুত্র মীর কখনও পিষ্টক ভক্ষণ করেন নাই। 

সরীপুত্র পৈষ্টক ত্যাগ করিয়াছেন এ কথা অচিরে বিহ।র্ধাসীদিখের কর্ণখেচচর হইল। তাহীর। এক 
দিন ধর্দসভায় সমবেত হইয়া এই কথার আন্দোলন করিতেছে এমন নমর শীস্ত! সেখীনে উপস্থিত হইয়া 
জিচ্ঞাসিলেন *ভিক্ষুগণ তৌমরা! কি আলোচনা করিল্তছ ?* তাহারা, আলোচনার বিষয় নেবেন করিলে 
শান্তা বলিলেন “ভিক্ষুগণ সারীপুত্র একবার যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে প্রাণ গেলেও তাঁছ। পু্ব্বাপ গ্রহণ 

করিবে না! * অত পর তিনি অতীত কথ! আরম্ত করিলেন _] 

পুঝাকালে বাঁরাণসীরাজ ব্র্দদত্তের সময় বোধিলতব বিষবৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বয়ংপ্রাপ্তির প্র তিনি এই ব্যবসায় দ্বারাই জীবিকা! নির্ধাহ করিতেন ) 

ঘটনাক্রমে একদিন ফোন জনপদবাসী সর্পকর্তৃক দষ্ট হইয়াছিল। তাহাব আত্ম বন্গুগণ 
বিপত্তির আশঙ্কা! করিয়। তখনই বোধিসত্বকে আনাইল। বোধিসত্ব জিত্রাপা। করিলেন পষথ 
প্রন্োগে বিষ বাহির করিব, দা যে সাপে ইহাকে কানড়াইকস।ছে, তাহাকেই আনিক্জা তাহার 
দারা বিষ চুষাইঘা! লইব ?” গ্রামবাসীর! বলিল “দাপ আনিয়াই বিষ বাহির করান 7৮ তথন 
বোধিসত্ব সর্পকে আনয়ন করিগ্া জিজ্ঞাসা ফর্গিলেন তুমি কি এই ব্যক্তিকে দণশন করিয়াছ ?” 
সর্প বলিল “হা আমিই ইহাকে দ'শন করিথীছি। "ভবে এখন ক্ষতস্থান হইতে বিধ চুষিয়া 
বাহির কর।” “সানি একবার যে বিষ ঢালিয়াছি, তাহ পূর্বেও কখন পুনগ্রছণ করি নাই, 
এখনও করিব না। এই উত্তর শুনিয়া বোধিসব কাঠ আনাইয়া অম্বি আলাইলেন এব* 
সর্গকে ঝলিলেন “হয় বিষ চুবিয়) লও, নয় এই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়। পুড়িদা নর1 সর্প 
“কহিল, ৭পুড়িয়। মরি সেও ভাল, তথাপি পরিত্যক্র বিষ পুলব্বার গ্রহণ করিব না। 

চালি একবার আশত্ত্ে পুন স্িলিতে হাহারে হয় 
ধিক হেন বিষ্বে। ইহাতে আমার নাহি কোন ফলোদর। 

নীচতা শ্বীকারে লত্রিলে বন. কেনে দেখাব মুখ? 
তারহেছে আমি হেল দেখাইয়া হরণে পাই লুখ । 

সপপিাুইাতটিটিাশীযাীশ্যিতিইিটিতি ই হীশাীশী চা শিশিা্াশ পীশীশাপারীঁি 

* কেনন1মধাছের পর পিউকানি চজবা খারা নিষিদ্ধ । 
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ইহ! বলিয়া সর্প অগ্িতে প্রবেশ করিতে উদাত হইল, কিন্ত বোঁধিসদ্ব তাহাকে বাধা দিয়া 

বধ ও মন্্রবলেই বিষ বাহির করিলেন। এইরপে উক্ত ব্যক্তি আরোগা লাভ করিলে 

বৌধিসন্ব বর্পকে শীলব্রত শ্রিখাইলেন এবং “অতগের কাখুবও অনিষ্ট করিওন|+ বলির! 

তাহাকে ছাড়িয়া দ্িলেন। 

[ সারীপুন্র যখন একবার কোন দ্রব্য পরিত্যাগ করে তখন কখনও তাহা পরাতে পুনব্বাঁর স্পর্শ 

করে না। 

সমবধান--তখন দারীপুন্র ছিল সেই সর্প এবং আমি হিলাম সেই বৈদা।] 

4০-_ন্ুদ্দাল জাতিক্ক । 

[শান। জেতবনে চিত্রহত্ত দারীপুন্র নামক স্থৃবিরকে লক্ষ করিয়। এই কখ। ঝলিয়।ছিলেন। 

চিত্রহন্ত সারীপুর আবন্তী নগরের কোন ভব্রবংশীয় যুবক । * তিনি একদিন হলকর্ষশান্তে ? গৃহে প্রতিগমন 

করিবার সমগ্র কোন বিহারে প্রবেশ করিয়/ছিলেন এবং জনৈক স্থবিবের পাত্র হইতে স্ি্ধধুর ভৌজ্যপেয়ের 

আবাদ পাঁইয়। ভাবিয়।ছিলেন আসি দ্িবারাত্র ম্বহত্তে লীনা কাষ্য সম্পাদন করি অথচ কখনও এরূপ মধুর 

গাঁদা পাই না। অতএব আমিও শ্রম্ণ হইব ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রত্রঙা। গ্রহণ পুববক দে মাস কাল 

এবাগ্রচিস্ছে ধন্ছচিপ্ত। কর্সিলেন কিন্তু পেঁষে রিপুপরতন্্ হইয়া স্জ্বত্যাৰ করিয়া! গেলেন। অতঃপর অন্নবষ্টে 

ভিনি পুনব্বার প্রর।জক হইয়। অতি $ শিক্ষা করিম্লন! এইরূপে তিনি ডপযু্ণপরি ছয় বার প্রবজা। খ্রহণ 

করিলেন এবং ছয় বার দ সারী হইপেন। অনন্তর মপ্তম ঝর সংসার আগ করিবার পর তিনি অভিধন্মের সাতটা 

প্রকর ই কঠস্থ করিলেন এব বন্বার ভিক্ষুপ্ম আবৃত্তি করিতে করিতে অন্তদষ্টিসম্পন্ন হইর। অর্থন্বে উপনীত 

হইালন।। তঙন উ।হীর ভিকুবূধণ পারহানপুববক বলি'ত ল।গিলেন "হে ভায়া তৌসার চিত্তে পৃব্ধের স্তর 

রিপুধপের প্রাহ্তাব হয় ন। কি?" তিনি বলিলেন “বদ্ধুধণ পার্থিব গৃহিভাব আর আমায় অভিভূত করিতে 

পাঁরে না |” 

চিতরহন্ত সারীপুর্র এইূপে অর্থ লাভ করিলে ধন্মমভার তৎসঘক্ষে আলোচন! আরন্ত হইল] ভিক্ষুরা 

বলিতে লাগিলেন যদিও চিত্রহন্ত দারীপুন্র ভাগ্যবলে অর্থ লাঁত করিয়াছেন তখাপি ( এ কখ৷ বল
িতে হইবে 

যে) সিমি ছন্বষার সঙ্ঘত্যাগ করিয়। গিয়াছেন। যাহার পৃথগজন (অর্থাৎ বাহার! ত্রিরত্রের শরণ ন! লইয়া 

কেবল পার্থিব বিষয়ই লইপ্প! থাকে) তাহাদের বহু দোষ 

এই সমগ্থে শান্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এব" তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে গারিয়া বলিলেন 

শ্ভিক্ষুগণ বিষয়াক্ত ব্যক্তির চিত্র লখু ও ছুদ্দমনীয়। বিষয়বাঁসনা এরূপ চিত্তকে দৃঢ়রপে আবদ্ধ করিয়া বাঁধে । 

চিত্ত একবার আবদ্ধ হইলে সহন যুক্তিলাভ করিতে পারে না। এরূপ চিত্তের বশীকরণ অতীব প্রশ'সাহ ও 

বশীভূত হইলে ইহ। পরম হুখারহ ও কল্যাণদাধক হয
় 

বিব্যীর চিত্ত বিপু পন্নায়ণ 

অদার বিষয়ে রত অনুক্ষণ । 

হেল চিত্ত যেই বশীতৃত করে 

প্রশবসা তাহার করে সব নরে। 

চিত্তের দমন সুখের কারণ 

কল্যাণ তাহাতে ল্তে সব্বজন। 

চিত্তের এই দুর্দমনীয়তা বশতঃ পণ্ডিতেরাও লোভপরবশ হইয়া একখানি কুদ্দাল পহান্ত ফেলিহু। ছিতে 

পারেন নাই এব* সেই সীমান্ত বন্তর মায়া ছয় বার প্রবজ্য। পরিত্যাগপুববক স নারী হইয়াছিলেন। কিন্ত 

মপ্তমযারে প্রত্রজ্যা। গ্রহণের পর ভীঁহারা। ধ্যানফল লাভ করিয়াছিলেন এব লো-দমনে সমর্থ হইয়[ছিলেন ।” 

ইহা বলিয়া শান্ত। দেই অতীত কথা৷ আরম্ভ করিলেন £- ] 
১০০০০ 

* হাহা অহন লাভ করিতেন তাহারা বযোবুদ্ধ ন] হইলেও পস্থবির” উপাধি পাইতেল। এই নিশি 

চিত্রহত্ত সারীপুন্র যুবক হইগ্াও “হবির 
আখ্য! লা করিয়াছিলেন ॥ 

1 ভত্রবংটট্বিগের পক্ষে স্হন্তে হলকধ? প্রাচীনকালে দোধাবহ ছিল ন1। 

$ অর্থাত তৃতীক্ পিটক। 



১৪৪ প্রথম দিপাঠ 

বাব্রাণসীরাজ ব্রহ্দদত্তের সময় বোৌধিমত্ব পর্ণিককুলে * জন্মগ্রহণপুর্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর 
“কুদ্ধালপণ্ডিত” নামে অভিহিত হইফ্লাছিলেন। তিনি কুদ্দালদ্বার। একখণ্ড ভূমি পরিস্কৃ করিয়া 
তাহাতে শাক, লাউ, কুমড়া, শশী! প্রভৃতি উৎপাদন করিতেন এবং সেই সমস্ত বিক্রয্ করিয়! 
অতিক্টে জীবিক! নির্বাহ করিতেন। সংদারে সেই একখানি কোদালি ভিন্ন তাহার অন্ত 
কোঁন সম্বল ছিল না! 1 একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, গৃহে থাকিয়া আমার কি 
সুখ? আমি সংসার ত্যাগ করি সন্যাসী হইব)” এই সন্কলপ করিস! তিনি কোদালিখানি 
নুকাই্জা রাখির। ধবিপ্রবজ্য। গ্রহণ করিলেন। 

কিন্ত অল্পদিনের মধ্যেই বোধিদত্বের মনে সেই ভেশতা কোদালির লোভ প্রবল হইয়া 
উঠিল » তিনি পুনরায় সংসারে আদিলেন। এইক্সপ পুনঃ পুনঃ ঘটিতে লাগিল,__-তিনি ছয়বার 
কোদালি লুকাইয় রাখিয়। প্রব্রথলক হইলেন এবং ছস্নবারই গৃহে ফিরিয়া! আসিলেন। অনন্তর 
সপ্ডমবারে তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ১-_«আমি এই কু কুদ্ধীলের মায়াতেই পুনঃ 
পুনঃ গৃহে আধিতেছি , এবার ইহা মহানদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্রজ্যা লইব 1৮ তখন 
তিনি নদীতীব্রে গিয়া, পাছে কুদ্দীলের পতনস্থান দৃষ্টিগোচর হইলে প্রত্যা বর্তনপূর্ববক উহ! উদ্ধার 
করিবার ইচ্ছ হয় এই আশঙ্কায়, চকুর্্প নিমীলন করিলেন, বাট ধরিয়া হস্তিমমবলে মস্তকোপরি 
তিনবার ঘুরাইয়া কুদ্দালখানি নদীর মধ্যতাগে নিক্ষেপ করিলেন এবং “আমি জিতিয়াছি! আমি 
জিতিয়াছি 1” বলিয্পা তিনবার সিংহনার্দ করিলেন । 

ইতঃ পুর্বে বানাণসীঝাজ্যের প্রত্যন্তবাসী প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল ॥। তাহাদিগকে দমন করিয়া বাকাণদীপতি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। দৈবগত্য! ধ সময়ে তিনি সেই 
নদীতেই অবগাহন পূর্বক সব্বালঙ্কারভূষিত এবং গজসবন্কারূঢ় হইয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সনয়ে বোধিসক্ষের জয়ধ্বনি ভাহীর কর্ণগোচর হইল। তিনি বলিলেন,"এ লোকটা 'জিতিয়াছি 
লিতিয়াছি” বলিতেছে! কাহাকে জিতিল ? উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ত1৮ 

বোধিসব উপস্থিত হইলে রাঙ্গা জিজ্রাসিলেন, পভদ্র, আমি সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া! রাঁজ- 
* ধানীতে ফিরিতেছি। তুমি কিসে বিজয়ী হইলে ?” বোধিসত্ব বলিলেন, “মহারাজ, যদি 

চিত্তনিঠিত রিপুগণকে জয় করিতে ন! পার! যায়, তাহা হইলে সহস্র সহশ্র, লক্ষ লক্ষ সংগ্রামে 
জয়লাভ করাও বৃথ|।| আমি অস্ভ লোভদমনপুর্ব্বক রিপুজয়ী হইয়াছি।* ইহ] বলিতে বলিতে 
তিনি ক ও করিতে লাগিলেন, এবং জলক্কতৎন ধ্যান করি তন্বদর্শা হইলেন। 
তখন তাহার লোকাতীত ক্ষমতা জন্মিল, তি রাজাকে 
গাথায় ধর্মশিক্ষ। দিলেন ১. ১০০০/৮৯১ ভি 

লিন আছে পরাজগ্লভয় ? 
যে জয়ের কভু নাই পরাজয়, সেইসে জয়। 

ধর্মোপদেশ শুনিতে গুলিতে রাজার মোহান্ধকার টি ন্লিপুনিচয় প্রশমিত হইল । তাহার রাল্যাভিলাষ দূরে গেল, প্রব্রজ্যালাঁভের বাদনা জন্মিল। তিনি বোধিসবকে লিজ্ঞ।সা করিলেন, “আপনি এখন কোথা যাইবেন1 বোধিসব বণিলেন, “মহারাজ, আনি এখন শি গিয়। টা বাস করিব।” “তবে আনিও গ্রত্রালক হইব* বলিঘ। রাদ/ও 
হলের সঙ্গে যাত্রা ক লেশ। ভু ঙ 
উন রে রাজার লনন্ত সৈল্ত এবং সমভিব্যাহ!রী ত্রা্ষণাদি 

বারাণীবাসীর। খন শুলিল কুন্দালপত্ডিতের উপদেশবলে রাদা প্রত্রজ্যাভিমুর ন্ এবং সসৈন্তে তাহার অন্গমন করিতেছেল, তখন তাহাত্রা ভাবিল, “আমর! 7১ 

৭ যাহায়া শাকসবু উৎপানন করিঝা আিক। নির্বাহ করিত হার! ঝরছে পুওতীক নামক জাতিরও এই হ্যবসায়। পুওনীকের সাধারণতঃ পু! মা রী 



₹১_--ব্কুণ তক । 
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কবিব?” অনন্তর দাদশ যৌজন বিশ্তীর্ বারাণনী নগর হইতে দমন্ত অধিবামী তাহাদের দ্ধ 

বোগ দিল এবং দ্বাদশ যৌজন দীর্ঘ অনত্োত বৌধিসবের সঙ্গে হিমাচলে প্রবেশ করিল। 

_. এদিকে দেবরাজ শক্ের আসন উত্তপ্ত * হইল । তিনি ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জানিতে 

পারিনেন, কুদ্দালপণ্ডিত মহাভিনিক্রদণে 
প্রবৃত্ত হইগ্াছেন। +“এত লোকের বাসস্থানের কি 

কি সুবিধা কর! যাঁয় ভাবিয। তিনি বিশ্বকণ্মাকে ডাকি! বলিলেন, “বুদ্দীলপপ্ডিত নহভি- 

নিক্রমণণ করিতেছেন হহার বাসস্থানেব ব্যবস্থা! করিতে হইবে । তুমি এখনই হিদাচনে 

গিঞ্। দৈবপদ্ধিপ্রভাবে সমতল ভূভাগে তিংশদযোজনদীর্ঘ এবং গঞ্চদশযোগন বিন্কৃত আএমপদ 

প্রন্তত কর।* বিশ্বকম্ম। পে আভ্ত1” বলিয়া! তখনই চলিরা গেলেন এবং দেবরাজের আদেশনত 

আশ্রমপদ প্রস্তুত করিলেন! 

[অতপর সংক্ষেপে বলা যাইতেছে , সবিন্তর বিবরণ হস্তিপাঁলক জুতকে 
(৫*৯) প্রদত্ত হইবে। এই 

জীতক এবং হন্তিপালজাতক প্রকৃতপক্ষে একই আথ্যাক়িকার ভি ভিন্ন অংশ। ] 

বিশ্বকন্ম। আশ্রমপদে পর্ণশালা নিম্মাণ করিলেন, দেখান হইতে বিকটগাবী পণ্ড, পক্ষী ও 

রা্গদাদি দূর করিয়। দিলেন এবং চারিদিকে চারিটী একপদিক মার্গ 1 গ্রস্তত কগির। শ্বহথানে 

প্রতিগমন করিলেন। সানুচর কুদ্দাণ পণ্ডিত হিমাচল উপনীত হইয়। শক্রদত্ত আশ্রনে প্রবেশ 

করিলেন এবং বিশ্বকণ্ম নি্মিত প্রব্রদকে চিত কুটা
র ও উপকরাণাদি গ্রহণ কবিলেন। তিনি 

প্রথমে নিজে প্রত্রা। গ্রহণ করিলেন, পরে অনুমরদিগকে প্রত্রজ্যা। দিলেন এবং আশএরমপদ ভাগ 

করিঘ্া কে কোন্ অশে থাকিবেন তাহা নির্দেণ করিলেন । 

এইরূপে বারাণনী বামীর। ইন্দ্তুল্য বিভব পরিভার করিলেন-_জরিংশদ্যোজনব্যাপী সমস্ত 

আশ্রমপদ প্রত্রীজবপূর্ণ হইল। কুদ্দালপওিত অবশিষ্ট সনন্ত তন্ন ধ্যান করিয়া ব্র্ধবিহার 

প্রান্ত হইলেন এবং অনুচরদিগের জন্য যথাযোগ্য কম্মস্থান নির্দেশ করিয়। শিক্ষ। দিতে লাগি- 

লেন। ক্রমে তাঁহার। সকলেই অষ্টনঘাপত্তি লাঁভপুব্বক ্র্মলোক প্রান্তি-সন্বন্ধে ্বতনিস্চয় 

হইলেন এবং বাহার! ভীহাদের পরিচর্যা করিল, ভাঁহারাও দেবলৌকবানের উপযুক্ত হইল। 

৯ 

[ কথাত্তে শান্ত। বলিলেন, “ভিক্ষুগণ রিপুপরবণ চিত্বের যুক্তিদম্পাদন অতি দুর লোভ জন্সিলে ওহ! 

সহজে দুর করিতে পার। যান্র ল1। কুদ্ধ(লপণ্ডিতের স্যার বিজ্ঞলোকেও তখন অজ্ঞের মত আচরণ করিয়া 

খাকেন।” 

এই উপদেশ শুনিষ্। তিক্ষুদিগের মধ্যে কেহ শ্োতাগন্তি ফল, কেহ সকৃদাগা
মি ফল, কেহ অনাগাহিফল লাত 

করিলেন, কেহ কেহ বা অর্হন্ হইলেন। 

[স্বধান--তবন আনন্দ ছিল রাল। বুদ্ধশি ব্যের। ছিল কুদ্দ/লপতিতের অনুচর * এব আমি ছিলাম 

কুদ্দাল্পাণ্তত 1] 

৭১ আজাতব্ক 1 

[ শান্ত। দেতবলে তিখ্যনীমক জনক স্থবিরকে লক্ষ্য ক্রিয়! এই কথ বলিয্াছিলেন। এহ ব্যক্তি একজন 

ভূম্যধিকারীর পুত্র ছিলেন। $ 

একদিন আবন্তীবানী, বনুত্বসথত্রাবদ্ধ ভ্রিপজন ভদ্রব শীন্প যুবক বহু খ্যক অনুচরসহ গন্ধপুষ্পবস্তাদি 

ডপজৌকন লইঙ্জ! শান্তার নিকট ধন্ছোপদেশ শ্রব্ণার্থ জেতবনে গন করিক্মছিলেন। দেখালে তাহার! নাগ 

2 জিভ দক বাজ বাধুপুরংদিগের কোন বিপত্ ঘটলে পত্র আসল উত্তপ্ত হয়, হিন্দুশান্ত্ে দেখ! 

যাঁজ শুকর বিপদ্ধে দেবতার আপন টলে। 
চি 

+ সন্থীলথ-হাহাতে একবারে একজন মাত্র লোক চলিতে পারে! ভপোবনে শ্রধানতঃ এইকপ স্ব 

পঙ্গেরট উদ্লেখ দেখা হায়। 
£ অর্ধ অল ব্যতীত অন্ত সন্ত কৃত ইতিপুব্র খল। হইয়াছে বে ভিনি জলকৃতল্ন ফ্যান করিছা নত 

দূ্ি লা করাছিলেন। 

$ সুশকুইখির পুত এই শ্ মাছে কুই্বী সল্প গৃহস্থ হুম্যধিকারী। । 

৭ 



সক 

2 প্রথম নিপাঠ 

মালক, শালমালিক * প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উদ্যান।*শে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিলেন $ অনন্তর সীয়ংকালে 
শান্ত! যখন হুরতিগন্ধবাদিত গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়। ধর্মসভায় প্রবেশপুর্ববক অনন্থৃত বুদ্ধীষনে উপবিষ্ট 
হইলেন, তখন তাহার! সাহ্চব সেখানে গিয়! তাহার অচ্চনা! করিলেন এবং তদীয় চক্রলা্িত গাদপদ্লে 
প্রশিপাতপুরঃমর একান্তে আসন গ্রহণ করি ধন্মকথ। শুনিতে লাখিলেন। 

ধর্মকথা! সমাপ্ত হইলে তাহার স্থির করিলেন যে ভগবানের ব্যাখ্যানুমারে তাহাদের পক্ষে প্রবরঙ্যাগ্রহণ 
করাই কর্তব। তৰনুসারে, শান্ত যখন ধন্মভা ত্যাগ করিলেন, তখন ভাহার। ডাহার সম্মুখে গিয়। প্রণিপাত 
পূর্বক প্রার্থন। করিলেন, "্ভগবন্ আমাদিগকে প্রত্রজ্যা দিন।* শান্তা তাহাদের অভিলাষ পুরণ করিলেন। 

এই যুবকগণ আঁচাধা ও উপাধায়গণের সেবা! করিয়। যথাসময়ে উপসম্পদ্! লাভ করিলেন। ভীহার৷ 
পাঁচ বত্মর ইহাদের সংমর্গে থাঁকিয়! মাতৃকাদ্ব় আয় করিলেন, কর্তব্যাকর্তব্যজান সম্পন্ন হইলেন, 
ত্রিবিধ অনুমোদন $ অভ্যাম করিলেন এবং তৎপরে চীবর সীবন ও কপ্্ন করিয়া, শ্মণধন্ম গাঁলনার্ঘ 
বা হইলেন। তাহারা আঁচাধা ও উপাধ্যায্দিগের অনুমতি গ্রহণপুব্বক শান্তার নিকট গিয়া ডাহাকে 
প্রণাম করলেন এবং বিনীতভাঁবে বলিলেন, “ভগবন্, আমর! পুনর্জন্মভয়ে ব্যাকুল এবং জরাব্যাধিমরণভয়ে 
সন্ত । আমাদিগের]জন্য এমন এক একটা কর্মস্থান নির্দেশ করিয়। দিন, যাহা ধ্যান করিয়া আমরা সংসারবন্ধন 
ইইতে মুক্তিলাভ করিতে পাঁরি।” শান্তা মনে মনে অই্টত্বিংশ কর্ণস্থান পর্যালোচনাপুব্বক তাহাদের জন্য 
এক একটা উপযুক্ত কণ্স্থান নিব্বাচিত কারিলেন এবং তাহার মগ্ম ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। 

কর্দিহানলভাপ্তে এই ভিক্ষু শান্তাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্ব ্থ পরিবেণে $ গমন করিলেন এবং আচ।ব্য ও উগধ্যাঘদিখের নিকট বিদায় লইয়। শ্রমণধন্ম পালনার্ঘ পাত্র ও চীবর গ্রহণপুব্বক বিহার 
হইতে যা! করিলেন। 

এই যুবকদিগের মধ্যে কুটুমিপুত্র তিথ্য হুবির অতি অলস, হীনবী.ও বিলাসপরায়প ছিলেন। তিনি চিন্ত। করিতে লাগিলেন, “আমি কখনও বনে বান করিতে, কঠোর তপন্যা করিতে ব! ডিক্ষীলব্ধ অস্ত্রে জীবন 
ধারণ করিতে পাঁরিব না দ্তএব ইহাদের সঙ্গে যাইবার প্রয়ৌনন কি? আছি বিহারে ফিরি! যাই । এইরপে শিক্ষৎসাহ্ হুইয়। তিনি সহচরদিগের সহিত কিয়ন্দ্র যাইবা পরেই প্রত্যাবর্তন করিলেন। অপর উনপ্রিশ 
দস মুষক কৌপলরাপ্যে ভিক্ষাচর্্যা করিতে করিতে এক প্রত্যন্ত খ্ীনে উপনীত হইলেন এব* তাহার নিকটবর্তী এক অর্যমধো বর্ধাধাপন করিলেন । সেখানে পুনঃ পুনঃ কঠোর চেষ্। ককিরা তাহারা অন্তরূর্টিসম্পত্র 
হইলেন এবং অঙ্্্ব লাভ করিলেন। তাহাদের সিদ্ধিলাতে সমস্ত পৃথিবী আনন্দধ্বনিতে দিনাদ্িত হইল। ক্রমে বর্ধা শেষ হইল; ভিক্ষুগণ প্রবারণ সমাপনপুববক শীন্তাকে সিদ্ধিলাভবার্ভ| জানাইবার অভিপ্রারে 
মেতবনাউিম্খ যাত্|। করিলেন তাহারা যথাসময়ে লেতবনে উপনীত হইলেন, একস্থানে পাত্র ও চীবর সাবিহা দিলেন, আঁচায্য ও উপাধ্যারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথাগতের ফর্শনল[ভার্থ ডাহার শিকট গিয়া প্রবিপাভপুব্লক একান্তে উপবেশন করিলেন। শরন্ত! মধুরহ্থরে তাহাদিগকে হ!গত, ছিন্ঞাস করিচলেন। ডাহারাও দিছ্িরাতের কথা হাঁনাইলেন এবং 
কুটুশদিপুত্র তিব্য একাকীই শ্রমণধ্্পালনার্থ পুন্ব্যার 
সহচ্হ সেই উনতধশ জন তিক্ষুও পৃ্র্বার অরণাবাষে যাইবার অন্য কছলেন, স্উন্তম কথ!। তোনরা অরখ্যেই ফিরিয়া যাও ।” অনন্তর তাহারা শান্তাকে বন্দনা কারয়া সেদিনকার মত স্ব পরিবেশে ফিরিয়া গেলেন। 

এব" তাহার শষ! করিব!র লা উনিক্িত (জকুদিগের ব্বরশ্যবস-গদনে বাধা জন্মিল। পরদিন উপহানকালে গাহাবিগকে দেখিতে পাইয়া শান পিল্গল। কছিলেন, "ক হে, তোমরা ন! ফলিছাছিলে, আই যাইবে |" “তাহাই বলিয়া হলাস বটে , ফিড আমাধের খকু কুউিপুত তিথ্য তি অসময়ে অতি উৎ্কটভাষে শ্রদণধর্থ পালন কহিতে শিছা নিজিত *. যালকস্বুক্ষযেইওত হান, নিকুক (২/১০এ৫]। শা সন্যহঃ নাগকেশর বুকে কাইতেছে। 1 অথাৎ (তিক আ(তযোক্ষ ও তিছুএ পাতিমোক্ষ। হাতকা' বধিলে স সি রর । তু হ[খাহুহোধৰং শলাহুযোরন ও ভাবলাহামোহন £ নদ খ্ৎ কেহধাৰ করলে শ্রভপালন করিলে হাহ কালে তাহাকে শংসাতি ছায়া উৎসাহিত কহ।। 80585588 & পিযেধ[কছুধিশেহ আযান বিহারহ কু একো (55101 



2১-শবরুণ আতক। 
১৪৭ 

টিয়ার রা রিতা নর রাতারাতি
 

অব গলিত! গরিরাছিলেন তাহাতে তাহার উরুর অস্থি ভগ্র হইরছে ভাহার শুক্সষা করিতে হইতেছে 

বলিয়। যাইতে পারি নাই।* শান্তা বলিলেন, “এই ব্যক্কি এ জন্মেই যে কেবল প্রথমে হীনবাধ্যাত! দেখাইয়। 

এবং শেষে অতিবীধ্য দেখাইতে গিক। তোদাদের গসনে বাধা দিয়াছে তাঁহ। নহে অতীত জন্মেও এ তোমাদের 

গমনীন্ঘরার হইয়াছিল ।* অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগের অনুরোধে সেই অতীত কথ!
 আস্ত করিলেন *] 

85812805225 

পুরাকাঁলে গান্ধাব রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে বোধিসত্ব একজন সুবিখ্যাত আঁচার্ধ্য ছিলেন। 

গঞ্চশত শিষ্য তাহার নিকট বিদ্যাভাম করিত। এক দিন এই শিষ্যেরা কাষ্ঠ আহরণ 

করিবার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং কাষ্ঠ সংগ্রহে প্রবৃদ্ধ হইল। ইহাদের মধ্যে এক 

জন বড় অলন ছিল, সে একটা প্রকাও বরুণ বৃ দেখিয়া ভাবিল, “এই গাছটা বৌধ 

হইতেছে শুষ্ক, অতএব ক্ষণকাল একটু তন্ত্র! ভোগ করিয়া শেষে ইহাতেই আরোহণপূর্্বক 

কাঁঠ সংগ্রহ করিহ। চলিয়। যাইব এই দক্ষ করিয়া সে উত্তবীয় বস্ত্র প্রসারণপুববক নাক 

ডাকাইয়। * নিদ্র! যাইতে লাগিল । অন্য শিষ্যের! কাঠের আঁটি বাঞ্চিয়। গুরুগৃহে ফিবিবাঁর 

ম্ময্ন তাহাকে ত্দবন্থায় দেখিতে পাইল। তখন তাহার তাহার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়। 

তাহাকে জাগাইয্। দিল এব* নিজের। চলিয়া গেল। অল শ্রিষা উত্তরীয় শয্যা হইতে 

উঠিগ্।। কিছুকাল চোঁক রগড়াইতে লাগিল, কারণ তখনও তাহার ঘুম ভানরূপে ভাঙ্গে 

নাই। অনন্তর ঘুমের ঘোরেই যে গাছে চড়িতে আর্ত করিল, কিন্তু যেমন একখানা ডাল 

ধরিযন। টাদিল অমনি উহ ভাঙ্দিয়। গেল এবং ভথপ্রান্ত চুটিয়া গিয়া তাহাৰ চোখে লাগিন। 

তখন দে এক হস্তে আহত চক্ষুটী আবৃত করিয়া এবং অন্য হস্তে কাঁচা ডালগুলি ভাঙগিস! নীচে 

ফেলিল, এবং শেষে গাছ হইতে নামিয়া সেই গুলিই আ.টি বাদ্ধিলা। তাঁহার সছাধ্যায়ীরা যে 

শুক্ন! কাঠ আঁনিয়াছিল, গুরুগৃহে সে তাঁহরই উপর নিজের কাচা কাঠ
 ফেলিয়া রাখিল। 

ইহার পর দ্রিন কোন জনপদবাসীর গৃহে রাক্ষণভোজনের উপলক্ষে আচার্যের নিমন্ত্রণ 

ছিল। তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, “বৎসগণ। কল্য অসুক গ্রামে যাইতে হইবে , কিন্তু তোরা 

কিছু আহার না করিয়। যাইতে পারিবে না। অতএব ভোঁরে উঠি যা্ড গক করিবে এবং 

উহ! খাইয়। রওন| হইবে। দেখানে তোমাদের নিজেদের অন্য ৭ আঁগার জন্য স্বতন্ত্র 

্বতন্ব ভোন্য পাইবে। সে সমস্ত লইঞ্সা ফিরিয়। আমিও 1» 

আচার্যের আদেশে শিষ্েরা পর দিন প্রত্যুষে দাঁপীকে জাগাইয! বলিল, "আমাদের 

জন্য শীন্র যাগ পাঁক কর।” দাসী কাঠ আনিতে নিয়! উপরে যে কাঁচা কাঠ ছিল তাহাই 

লইস্সা। উনানে দিল, কিন্ত বার বার ফুঁ দিয়াও আগুন জাঁলতে পারিল না। এদিকে 

ুরধ্য উঠিল। তাহ! দেখিয়। শিত্যেরা বলিল, বেল! হইয়াছে, এখন আর রওনা 

হইবার সমগ্র নাই ।* অনন্তর তাহার। আগার্য্ের নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাস করিলেন, 

পকি হে, তোমরা যে এখনও যাও নাই ?” প্না, গুরুদেব, আমরা এখনও যাইতে পারি নাই।” 

“কেন যাইতে পাঁর নাই?” পঅমুক অনস ছাত্র আমাদের দে কাঠ আনিতে গ্রিয় প্রথমে 

একট! বরুণ বৃক্ষের সূলে ঘুমাইয়! পড়িয্াছিল » শেষে তাভাতাড়ি গাছে চড়িতে গিয়া চচ্ছুতে 

আঘাত পাঁইক্জাছে এব' আমরা! যে কাঠ আ'নিয়াছিলাম তাহারই উপর কাচা কাঠ আনিয়া
 

ফেলিয়। প্াখিয়াছে। পাচিক ভাঁবিয়াছে, সমন্তই শুক্ন! কাঠ» এই নিদিত্ত শুক্লা 

বলিয়া কীচা। কাঠ উনানে দিষ্মাছে এব সুর্য্যোদগ্গের পুর্বে আগুন জালিতে পারে নাই। 

কাজেই আমাদের যাইবার ব্যাথাত ঘটিয়াছে ॥ আলণ ছাত্রের কাধ্য জানিতে পারি 

আঁচাধ্য বলিলেন, "একটা মূর্খের দোবেই তোমাদের কার্যহানি হইল।* অনন্তর তিনি 

এই গাঁথ। আবৃত্তি করিলেন । 

* মূলে 'কাকচ্ছযীনো। এই প্ আছে। 



১৪৮ প্রথম নিপাঠ 

অগ্রে যাহ! করণীয়, পশ্চাতে করিতে চায়। 
এ হেন অলস লৌকে বহু অনুতাপ পায়। 
তার সাক্ষী দেখ এই  নিব্বোধ্ শিষ্যের কাজ , 
আনিয়। বরুণ কাঠ শেষে কঙ পায় লাজ।” * 

বোধিসর এইক্পে ছাত্রদিগকে ধন্মোপদেশ দিলেন এবং দাঁনাদি পুণ্য কণ্ম করিয়া দেহান্তে 
কন্মান্ুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন। 

£ সমবধান--এখন যে তিষ্যর উরু ভগ্র হইয়াছে তখন দে ছিল দেই আহতচক্ষু অলন ছাত্র , বুদ্ধের 
শিষ্যের। ছিল সেই আচায্যের শিষ্য এব* আমি ছিলাস সেই ত্রা্গণীচায্য । ] 

৭৯--শীলবন্-লাগ-জাতিক্ । 

[ শান্ত। বেগুবনে দেবদত্তকে লক্ষ্য করিয। এই কথ। বলিয়াছিলেন। ] 
একদিন ভিক্ষুগণ ধম্মসভীয সমবেত হইঞ। বিতেছিলেন -দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ, সে তথাগতের ৭ 

বুঝিতে পাঁরিল ন1।* শীস্তা সেখানে উপস্থিত হইস্) তাহাদের আলে।চ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়। বলিলেন, 

'দেবরত্ত পুববজন্মেও অকৃতজ্ঞ ছিল এব* আমার গণ বুঝিতে পারে নাই।* অনন্তর তিনি সেই অতীত কথ! 
বলিতে আরন্্ করিলেন £-_] 

বারধাণনীরাজ ব্রহ্ধদত্তের সময় বোধিসত্ব হিমবন্ত প্রদেশে হস্তিরপে জন্মগ্রহণ করিয়। ছিলেন। নাতৃকুক্ষি হইতে বিনির্থীত হইবার পরই তাহাব সব্বা্ষ রজতপুঞ্জবৎ শুভ্র হইয়াছিল তাহার মণিগোলকসদৃশ চক্ষুর্থ্ হইতে গ্রসন্নচিত্ততাঁর মধুররশ্মি বিনির্মতি হইত। তীহাব মুখ ছিল রক্রকহ্ছলোপম ; শুও ছিল রক্রশ্থ্বর্ণ পরতিনত্ডিত রজতদামব, তাহার পদচতুষ্টয্বের ওজ্জল্য দেখিলে মনে হইত যেন সেগুলি লাম্গৃাব! রপ্রিত হইক়্াছে। ফলতঃ তাহার দেহ দানশীলাদি দশপারসিতাধুক্ত হইগ্। সৌন্দর্য্য পরাকাষ্ট। লাভ করিয়াছিল । বো(ধসব যখন বয়ংপ্রাঙধ হইলেন, তখন হিমাচলবানী অপর সমস্ত হস্তী তাহাকে অধিনেতা করিয়। তাহার সঙ্গে বিচনপণ করিতে লাগিল। বোধিসক এইরূপে বষ্টি সহস্র হস্তীর আধিপত্য লাভ করিলেন , কিন্ত যখন দেখিলেন দলের মধ্যে পাপ প্রবিষ্ট ইইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগের সংসর্গ ত্যাগ পূর্বক একাকী অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। টরিত্রগুণে তিনি “শীলবান্ গলরাজ* এই 
লাম প্রাণ্ড হইলেন। 

একদিন বারাণপীবাপী এক বনচর নিজের জীবিকানিব্বাহের উপযোগী উপকরণ নংগ্রহার্ে হিমালয় প্রবেশ করিয়াছিল। সে অন দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে করিতে দিগ্ত্রান্ত হইয়! গথ হারাইল এবং প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বাহুদয় উত্তোলনপুবর্বক বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার বিলাপধ্বনি বোধিসত্বের কর্ণগোচর হইলে তিনি করুণাপরবশ হইয়া তাহাব্র দুঃখমোঁচনা্থ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া বনচক্স ভয় পাইয়! পলায়ন করিল, তদ্দর্শনে বোধিসব তাহার অনুধাবন ন। করিয়া যেখানে ছিলেন, সেখানেই ধাড়াইয়া রহিলেন। বোধিসবকে থামিতে দেখিয়া বনচরও থামিল। তখন বোধিসব আবার তাহার দিকে অগ্রদর হইতে লাগিলেন, কিন্ত বনচরও আবার পলাক্গনপর্র হইল। এইকপ অনেক ্ ণ চলিতে লাগিল_-বো(ধিসব অগ্রসর হইলেই 
থামে। 'অনস্তর বনচর তাবিতে লাণিল, “এই হম্তী 
আবার থামিতে দেখিলেই অগ্রসর হয় রঃ 
আমার ছুঃখমোচনই ইহার অভিপ্রান্ধ।, 
বোধিলব তাহার নিকটে গিয়! নিও্তাসিলে 
কছিণ প্প্রতু, আমার শিগ্ভ্রম হইয়াছে, 

আমাকে পল/ইতে দেখিলেই থামে, ইহাতে বোধ হইতেছে এ অনিষ্টকামী নর, সম্তবতঃ 
তখন সে সাহসে ভয় করিয়া! স্থির হইয়া রাহিল , ন, পতুমি বিলাপ কিস্া বেড়াইতেছ কেন? সে 
পথ হারাহয়। প্রাণওকে বিলাপ করিতোছ |» 

রি 



৭২--শুলবন্ নাগ জাতক । ১৪৯ 
সপ পিপি সি 

০ চিরায়ত 

তখন বৌধিসত্ব তাহাকে নিজের বাঁনন্থানে লইয়া! গেলেন এবং নানাবিধ ফল দ্বারা কয়েক 

দিন তাহার পবিচধ্য। করিলেন। 'অনন্তব “ভয় নাই, আমি তোমাকে লোকালক্বে পৌছাইয়া 

দিতেছি* বলিয। তিনি তাহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লোকালগাতিনুখে চলিলেন। কিন্ত সেই দিত্র 

দ্রোহী ব্যক্তি ভাবিল, 'বদি কেহ জিন্তান। করে (কোথা ছিলে ব! কোঁন পথে আসিলে ), 

তাহা হইলে ত উত্তর দেওয়! চাঁই। এই জ্ সে ঝোিনত্বের পৃষ্ঠে বসিয়। গার্স্থ বৃক্ষ ও 

ও শৈলসমূহ লক্ষ্য করিতে লাগিল। অবশেষে বৌঁধিসত্ বনতৃমি অতিক্রমপূর্ব্বক তাহাকে 

বারাণনীর পথে স্থাপন করি! বলিলেন, “তুমি এই পথে চলিয়। বাও, কেহ জিভ্ঞাস। করুক ঝ 

না করুক, কাহাকেও আমার বাসস্থানের কথ জানাইও না 1৮ এইক্ষপে বিদায় লইয়! 

বোঁধিসত স্বস্থানে প্রতিগমন করিণেন। 

বারাণনীবাপী বনচর নগরে বিচরণ করিতে করিতে একদিন দন্তকারবীথিতে * প্রবেশ 

করিল। লোকে গজদত্ত কাঁটিয়। নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে দেখিয়া! সে লিজ্ঞাদা 

করিল, «তোমরা জীবিত হস্তীর দন্ত পাইণে ক্রন্ধ কর কি?” দৃত্তকাবের' বলিল, “তুমি বল 

কি? মৃত হত্তীর দত্ত অপেক্গা জীবিত হস্ত্ীর দত্ত অনেক অধিক দুল্যবাণি, ।» “তবে আদি 

জীবিত হ্তীর দত্ত আহরণ করিতেছি” । এই বলিয়া মে কিছু পাথেয় ও একথানি সুতীক্ষ করাত 

লইগ্! বৌধিদত্বের বাসাভিসুখে যাত্রা কবিল 

বৌধিসবু তাঁছাঁকে দেখিস! ভিন্রাসা করিলেন, “তুমি ফিরিয়। আমিলে যে?” সে বলিল, 

*গ্রভূ, আমি এমন দুর্দিশাগ্রন্ত যে জীবিকাঁনিব্বাহে অসমর্থ হইয়া! আগনার দর্তেব কিদণশ 

ভিন্দা করিতে আমিযাছি। যাদ সফলকাম হই, তাহা হইলে দেঁখিব উহা! বিক্রয় করিয়' 

আসাচ্ছাদনের উপায় হয় কি না।” বোধিসব বলিলেন, “যদি তোমার নিকট যেমন তেনন 

এক থান করাত থাকে, তবে দন্ত দান করিতে প্রস্তুত আছি” নে বলিল, "আমি করতি 

সঞ্ধে লইয়াই আসিগ্জাছি।” বোধিসত্ব বলিলেন, “বেশ করিয়াছ, তবে ছুইটা দস্তই কর্তন 

করিয়। লইয়। যাও 1৮ অনন্তর তিনি পাঁগুনি গুটাইয়া, গরু যেমন মাটিতে বধিয়। থাকে, 

সেইভাবে ঝদিলেন ; লৌকট৷ তাহার দুহটা দস্তেরই অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিন। কাটা শেষ 

হইলে বোধিসত্ব শঁড দিয়া সেই খশুদয় তুলিক্জা লইলেন এবং বলিলেন, “দেখ ভাই, তুনি মনে 

করিও না বে এই দ্ীত দুহটার প্রতি আগার 
কোন মনতা নাই বলিয়াই তোনাগ্গ দিতেছি। কিন্ত 

ব্রধম্মপ্রতিবেধন সনর্থ পর্ববজতান্ধপ দস্ত আমার নিকট সহত্রপ্ণে, শত দহত্র গুণে প্রিন্ততর। 

অতএব এই দত্তদাঁনক্রিয়াঘার! যেন আমার সব্বজ্রত! লতি ঘুটে।” অনন্তর তিনি সব্বক্ততার সুল্য 

স্বরূপ দন্তখগুযুগল সেই বনচরকে দান করিলেন। দে উহ! লইঙ্ক! বিক্রয় করিল এব তল্লব্ধ অর্থ 

নিঃশেষ হইলে পুনব্বার বোধিসবের নিকট গিয়া বলিল, *ন্বানিন্, আপনার দত্ত বিক্রয় দ্বারা থে 

অর্থ পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার খণমাত্র শোধ হইয়াছে, আপনার দত্তের অবশিষ্ট যে অ'শ 

আছে তাহ! দিতে আজ্ঞ। হউক ।৮ বোধিসব বলিলেন, “বেশ, তাহাই দিতেছি?» তিনি 

দন্তস্বের অবিঃও পৃব্ববৎ কাটাইয়া ব্যক্তিকে দাদ করিলেন। সে উহা বিক্রয় করিয়া 

পূর্বৃবৎ আবার তাহার নিকট গিক বলিল, *ম্বানিন্। আমান স'সান্র ত আর চলে লা। অনুগ্রহ 

পূর্বক আমান দত্ত দুইটার সুলভাগটুকু দান করুন 
/* বোধিসব্ব “তথা্ত” বলিয়া পূর্বের মত উপ 

বেশন করিলেন । তখন পাপিষ্ট মহাসন্বের রজতদানদন্লিত শুগু সব্দন করিয়া কৈলালকুটবঙ কুস্তে 

আহোহণ করিল এব* পদ্দাঘাতে দস্তকোটী হইতে না'দ বিশ্লি করিয়া তীক্ষ করপত্র দ্বারা 

সুলদৃন্ত ছেণন করিয়া চলিম্কা গেল। কিন্ত সে বোধিপত্বের দৃিপথ অতিক্রম করিতে না 

ক বাজারে বেখানে লৌকে গদঘ সার! সন্ধি গ্রব্য প্রস্তুত কযা বিক্রপ্ত করে ( হাড়কাটা গ
ল )) 



রঃ প্রথম নিপাঠ . 
করিতেই সুমের্ুযুগন্ধরাঁদি * পর্বতের এবং ছর্গন্ধযুক্ত-মলমৃত্রাদির মহাভারবহনসমর্থা বিপুল 1 
গৃথিবী যেন তাহার পাঁপভাব বহনে অক্ষম হইয়! বিদীর্ণ হইয়া! গেল, মেই বিদীর্ণ সল দিয়া 
অবীচিমহানিরয় হইতে ভীষণ আলা নির্গত হইল এবং নিজের নিতা-ব্যবহাধ্য কম্বলেব $ঁ স্ঠায় 
গাপাত্মাকে পরিবেষ্টপূর্বক রসাতলে লইয়া গেল! সে যখন ভূগর্ভে প্রবেশ করিল, তখন 

“বনবাধিনী বৃক্ষদেবতা চতুর্দিক্দিনাদিত কবিয়া বলিতে লাগিলেন, “বাঁজচক্রবর্তীর পদ দান 
করিয়াও অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তির তৃষপ্চি সম্পাদন করিতে পার! যায় না1” অনন্তর সেই 
বৃক্ষদেবত| নিক্মলিখিত গাথা! পাঠ কবিয়! ধন্ম ব্যাখ্যা করিলেন £- 

ধৃত পায় তত চায় অকৃতজ্ঞ জন, 

বিশাল লাগরাখ্বর! পায় যদি বনুদ্ধারা, 
তবু ছুরাকাজ্ষা তা শ। পুরে কখন , 

পাঁপীর লালন! হার, প্রবল এমন 1 

সেই বৃক্ষর্ণেবত| উক্তর্ূপে বনভূমি দিনাদিত করিয়া ধম্মোপদেশ (দিগাছিলেন । বোধিসব্ব, 
যতধিন আধুঃ ছিল, ততদিন পৃথিবীতে বাদ করিয়া শেষে ষথাকল্ম লোকান্তরে গ্রস্থান 
করিয়াছিলেন। 

[ভিক্ষুগণ, দেবদক্ত কেবল এ জন্মে নহে, পুববজন্মেও নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ছিল। 
শনবধাপ-তখন দেবদত্ত ছিল দেই মিত্রদ্রে হী পুরুষ, সারীপুত্র ছিল দেই বৃক্ষদেবত এবং আমি ছিল।ম 

নেই শীলব।ন্ গজরাজ।] 

৭২০---্নত5 কিল জীতিম্ক ।8 
[ শান্ত! বেখুবনে অবস্থিতিকালে প্রাণিহত্য| সব্ধদ্ধে এই কথ! বলিয়াছিলেন। একগিন ভিগ্ুগণ ধর্শনভান্র উপবেশন করিয়। ঝিতেছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত কি পাঁপিঠ! সেশীন্তার মাহী বুঝিল না, তাহার প্রাণবধের পরধান্ত চেই| ঝরিল।” এই. সময়ে শান্ত! সেখানে উপস্থিত হই ভাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে গারিয়। কহিলেন, “দেবদন্ত]খুবব দ্রশেও আমার প্রাথবধের চে! করিাছিল।” অনন্তর তিনি দেই অত্তীত কথা বলিতে লাগিলেন ২-- রি 

বারাণনীব।জ ব্রহ্মদত্তের ছুষ্টকুমার নামে এক পুত্র ছিল। তাহার স্বভাব এমন ভীষণ ও নিটুর ছল যে, লোকে তাহাকে আহত বিষধরবৎ ওয় করিত। কাহারও সহিত বাক্যালাপ 
করিতে হইলে সে হয় তাহাকে গালি দিত, নয় তাহাকে প্রহার করিত। এই কারণে সে অপ্তরম বহ্র্দ সকলেরই চ্ষুশল হইন্জাছিল , তাহাকে দেখিলেই লোকে মনে, করিত যেন একটা রাক্ষস তাহাদিগকে গ্রাস করিতে আপিতেছে। 

ছু্টকুমার একদিন জলক্রীড়া করিবার জন্ত বন অনুচর সঙ্গে লইয়া ন্দীতীরে গিয়াছিল। সকলে ত্রীড়ার় মন্ত হইক্জাছে, এমন মময় ঝড় উঠিল, চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাহ! দেখি ছষ্টকুমার পরিচারকদিগকে বলিল, "আমাকে লদীর মাবখানে লইঙ্কা চল্, এবং সেখান 
*. মু্ধর-খৌদ্ধমতে সপ্ত কুলাচলের অন্ততম। সাতটা পব্বতশেঞ্ী হুদেরুকে বৃত্তাকারে বেন করিয়! আছে। ভহাদের না যুপস্কর, দশাধর, করবীক, হদশন, নেমিদ্কর, বিনতক ও অহ্থকর্ণ 1 ইলে 'চতুপ্হহাধিকানি যেএনশতসহআ!নি বহুল খন পখবী" অএইক্খপ আছে। নহতরংশ, ১,৬৯৯ ০০০৪ অর্থ।ং ১এর পিঠে আই!শটা শুন্ত বদাইলে যে নংখ্য! হয় ভাহ। । ৮: রঃ তি হি রা টা কত আছে, ইংরানী অঙগবাক ইহাকে ১৮:০৩ ০? 05507: কদছাতহন। কিন্ত 'কুশ্লাসতক' শন্ব অভিধানে দেখ] যা না) বন্ততঃ 'কুলসাস্তক' এই পাঠ । কুলমাহক অঙাং হাহ! কুলের ব। পরিযাছের অব্যস্ঘরের ছিনিস) ফলিতার্য টিতে তাহাকে সর্বতঃ পরিবে্টন করিয়া ।” 3. এই জাওবের সত্যে ষে পাখা আছে তাহা অন শব্বন্থ -সত্যং কির”। ৫ 



৭৩--ফত্যং কিল জাতক । ১৫১ 

টিয়ার হার ভার বিল
ি 

হইতে মান করাইয়। আন্।% পরিচারকের। তাহাকে নদীর মধ্যভাগে লইয় গিয় পরাদর্শ 

করিল, “এস, আদর এই গাপিষ্টকে মারিয়া ফেলি, রাঁজা আমাদেব কি করিবেন ৮ 

অনন্তর "আপ্, নিপাত যাও” * বলিয়! তাহারা রাজকুদারকে এলে ফেলিয্। দিল এব* নিজের! 

তীরে ফিরিয়া আসিল। সেখানে কুমারের নম্মনচিবের| জিজ্ঞাসা করিল, “কুমান্ধ কোথায় ?” 

তাছারা বলিন “কই, তাহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হর তিনি ঝড় জল দেখিস! 

আগেই উত্তিয়। আসিয়াছেন এবং বাড়ী গিয়াছেন।” 

তাহার সকলে রাজবাড়ীতে ঘিরিঘ! গ্েল। রানা জিও্খসিলেন “কুমার কথার ?” 

তাহার! বলিল “আমর! জানি না, হারা । মেঘ উঠিয়াছে দেখিয়া ভাঁবিলাম তিনি 'জগেই 

চলিয়! আনিরাছেন , কাজেই আমরাও ফিরিঘা আবিলান )? রাজ! তৎক্ষণাৎ পূত্রহধার খুলিয়| 

নদীর ভীরে গমন করিলেন এব* তন্ন তন্ন করিয়। পুত্রের অনুসন্ধান করাইতে লাগিলেন » কিন্ত 

, কোথাও তাহার খোঁজ খবর পাইলেন ন্। 

এদিকে কুমারের কি দশ হইল শুন। নে মেঘান্মকারে দিশা হার! হইয়া ত্রোতে গা ঢালিয় 

দিল, শেবে একট! গাছের ওুঁড়ি ভামিস! যাইতেছে দেখিয়! তাহার উপর চাপিয়! বফিল এবং 

মরিবার ভয়ে "রক্ষ। কর+, পর্ষা কয়” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। 

[ক্রনে বাদপুত্রের তিনটা ন্গী জুটিল। ] বারাণনীর এক ধনশালী বণিক এ নদীর ধারে 

চল্লিশ কোট স্বর্ণদুদ্র! পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। অতাধ্িক অর্থলালস! নিবন্ধন হৃত্যুর পর তিনি 

সর্পরূপে জন্মগ্রহণপূর্বক প্র গুপ্ত ধনের নিকট একটা বিবরে বাস করিতেছিলেন। এইকপ 

অপর এক বনিকৃও ত্রিশ কোটি লুবর্ণ রাঁধিয়াছিলেন এব* ধনতৃষ্ণার প্রবলতাবশতঃ ইলুররূপে 

পুনর্জন্ম লাভ করিয়। পূর্বানঞ্চিত অর্থ পাহার! দিতেছিলেন। [যখন অতিবৃক্তিবতঃ নদীতে 

বান আমিল?, তখন সর্প ও ইদুর উভয়েরই গর্ভে জল প্রবেশ করিল, এবং তাহারা বাহির 

হইয়া সীতার দিতে দিতে চলিল। অনন্তর সেই কা্খণ্ড পাইস্া উবার এক প্রান্তে সাপ ও 

অন্ত প্রান্তে ইন্দুর আরোহণ করিল। [তাহার পর একটা শুকগাঁথী আসিয়াও উহার উপর 

আশ্রয় লইল ]। উ্ত্তক নদীর ধারে একটা শিহুল গাছে বান করিত ॥ বস্তার বেগে গাছট! 

উংপান্টত হন! নদীগর্ভে পড়িল, শুক উড়িয়া, পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্ত কিয়ন্দুর উড়িতে 

না উডভিতেই বৃহির বেগে সেই প্লবমান কাঠখচওর উপর গিক্স পড়িল॥ এইক্ষপে চারিটা প্রানি 

এক খণ্ড কাঁচ 'াশ্রয় করিয়া ভাসিতে ভাপসিতে চলিল । [করনে রাত্রি হইল।] 

যেসমন্কের কথা হইতেছে, তখন বোধিদত উপীচ্য ব্রা্দণতুলে জন্সগ্রহণ পুর্বাক প্রত্রল্যা 

অবক্্ছন করিয। এ নদীর এক নিবর্তন স্থানে? পর্ণকুটরে বাস করিতেন । তিনি নিঞ্চঘকালে 

ইতপ্রতঃ পারচাহণ করিতেছেন, এনন সদরে রাঘপুতরের আর্তনাদ গুনিতে পাইলেন] “নামার 

তায দর ঘচগিশ্য-ত্রত ঘুনি নিকটে থাকিতে এই মহাগ্রাণ্ম দারা শেলে বড় পরিতাগের কার 

হইবে, আনি জল হইতে উদ্ধার করিহা উহার প্রাণ বাচাইব এই সঙ্গম করিয়া বোধিসবব 

তাহাকে পভ নাই, “ভয় লাই বলিছা আসাম টিকেন এব" নবীগণ লাহাইগা পড়িলেন। 

াছার শরীরে হস্তীব মত বল ছিল, তিনি এক টানে শুডিটাকে ভীরের নিফউ লিকেন 

এবং রাছপুন্রকে হুলিঙ্কা উপরে ব্রাধিলেন। অলস সর্প, ইদুর ও শকের বিকে হাহার হুট 

পৃড়ল। তিনি সকলকেই আশ্রমে লইঙহা হেলেন এব আন জাণলয়! প্রদান ইতর হা 

ভিপ্টীর, পহে সাজপুহের শরীরে মেক হিতে লাগিলেন হিনি ভাবলেন, ইহ তা 5৪ 

হলল। অতএষ ইছাদহই সতগ্ পরিচর্ধা করা উচিত ॥ কসিখি5হুইয়েহ দাহাহ চে 

পঠিয্ধণ করিষার সন (হলি এখাম সর্প, ইনুর ও শুককে আওযাইলেল। পার রাপুহাত 

৬. ছু এ খন কালকণ শা এই হশ জপ ॥ 

₹& হকি হো 



১৫২ প্রথম নিপাঠ 

থাইতে দ্িলেন। ইহা দেখিয়! ছুষ্টকুমারের ব্ড ক্রোধ হইল । সে ভাবিল, আমি রাজপুত্র, 
অথচ এই ভগ্ডতপস্বী আমা অপেক্ষা ইতব জন্তগুলার অধিক আঁদব অভ্যর্থনা! করিতেছে? 
এইরূপে বাজপুজের হৃদয়ে বোধিসত্বের প্রতি বিকট ঘ্বণার উদ্রেক হইল। 

বোঁধিসত্বের শুশ্রুধার গুণে কয়েকদিনের মধ্যে রাজপুত্র ও সর্পাদি সকলেই সুস্থ ও সবল 
হইল, বন্যার জলও কমিয়া' গেল। বিদায় লইবাব সময় সর্প বোধিমত্বকে বলিল বাবা 
আপনি আমার বড উপকাব করিলেন । আমি নির্ধন নহি , কাবণ অমুক স্থানে আনার চলিশ 
কাট স্বর্মুদ্রী আছে। যদি আপনার কখনও প্রয়োজন ঘটে ৩বে এ ধন আপনারই জানিবেন। 
আপনি সেখানে গিয়া দীঘ।” বলিয়! ডাঁকিবেন , আমি বাহির ইইরা উহা আঁপনাঁকে দিব। 
ইন্দুরও বলিল, আপনি আমার বিবরের নিকট গিয়! “ইন্দুর” বলিয়া ডাকিবামাত্র আমি বাহিরে 
আসিগা আমার ত্রিশ কোটি সুবর্ণ আপনাকে দিব শুক বলিল বাবা, আমার সোণ! 
ন্ূপা নাই, কিন্তু যদি আপনার কখনও ভাল ধানের দরকার হয় তবে অমুক গাছের নিকট 
গিয়া শুক” বলিয়। ডাকিবেন। আমি জ্ঞাতিবন্ধুর সাহায্যে আপনার জন্য গাডীগাডী ভাল 
ধান যোগাড করিয়া দিব।” মিত্রদ্রোহী রাজপুত্র ভাবিয়াছিল “বেটাকে নিজের কোঠে পাইলে 
মারিয়। ফেলিব কিন্তু বিদায় লইবার সময় মে মনেব ভাবু গোপন করিঘ্লা কহিল, “আমি বাজা 
হইলে একবাব আমার বাডীতে পাক্ষের ধূল! দিবেন , আমি অন্ন বন্ত্র শয্য। ও তৈষজ্য এই 
চতুর্ধধ উপচার দিয় আপনার পুজা করিব। ইহার কিছুদিন পরেই ছুরাত্মা বারাণলীর 
বাঁজপদে প্রতিঠিত হুইল। 

এক দিন বোধিসত্বের ইচ্ছা হইল ইহারা প্রতিজ্ঞাম কাজ করে কি না দেখি। তিনি 
প্রথমে সর্পের বিবরের নিকট গিষ্লা “দীঘা” বলিয়া! ডাকিলেন। সে গুনিবামাত্র এক ডাকেই 

বাহিরে আসিল এব* প্রণিপাতপুব্রক বলিল, *্বাঁবা এইথানে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ আছে, 
আপনি সমন্ত তুলিয়া লহপ্সা যান বোধিসত্ব বলিলেন, “তাহাই হইবে , যখন প্রয়োজন 
হইবে, তখন এ কথ শ্মরণ করিব।+ অনন্তর সেখান হইতে বিদাক্স লইয়! তিনি ইনদুরের 
গর্তের নিকট গেলেন এব* ইদুর বলিয়া! ডাকিলেন। ইন্দুরও সর্পের ন্যায় বাহিরে আসিয়! 
নিজের গুধুধন সমর্পন করিতে চাহিল। তাহার পর বোধিসত্ব শুকের বাঁসার নিকট গেলেন 
এব* “শুক” বলিয়া ডাকিলেন। শুক বৃক্ষের অগ্রে বসিয়াছিল , সেডাঁক গুনিবামাত্র উডিয়া 
নীচে আসিল এব" সসম্মানে লিজ্ঞাপ|] করিল প্বাব। জ্ঞাতি বহু লইয়া হিমালয়ের পাদদেশ 
হইতে আপনার জন্য স্বয় জাত ধান্য স গ্রহ করির। আনিব কি ৮ বোধিপত্ব বলিলেন, যখন প্রয়োজন হইবে তখন তোমাব এই কথা ভুলিব লা । এখন তুমি বাসার ফিরিয়া যাও ।” 

শুকের নিকট হইতে বিদাক্স লইয়। বে [ধিপত্ব রাজার অঙ্গীকার পরীন্ষার্থ বারাণনীতে 
গিয়। রাজোদ্ানে উপস্থিত হইলেন এব" পরদিন ভিক্ষাচধ্যার জন্য ৩পম্বিলনোচিত বেশে 
নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন দেই মিত্রদ্রোহী রাজ! নানালফার-শোতিত গজপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া 'অম্ুটরবৃন্দসহ নগর গ্রদগ্িণ করিতে বাহির হইয়াছিল। বোধিসবকে দূর হইতে 
দেখিয়াই পাপিষ্ট মনে করিল ব্রীসেই ভণ্৩পশ্বী আমার ক্ষ চাপিয়া চব্র্যচুষ্য ভোজন করিতে আমিতেছে। ও যে আমার উপকার করিয়াছে তাহ! লোকের নিকট বলিবার অবসর দেওয়! 
হইবে না, ভাহার পুর্বে উহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থ। করতে হইবে।” এই সম্ল্প করিয় সে মন্্চরদিগের দিকে তাকাইল। তাহারা! *“নহারাঁজের কি আন্ঞা” বলিয়া সনগ্রমে আদেপ প্রজীক্ষ। করিতে লাগিল। সে কছিল, ০ ভণ্ড তপন্থীটা তিক্ষার জন্য আমাকে জালাতন করিতে আসিতেছে। দেখিস, ও যেন আমার কাছে ঘেধিতে না পারে ! উহাকে এখনই বাদ্ধিয্া ফেল্, প্রত্যেক চৌসাথায় গাড় করাইয়া প্রহার কর্, নগরের বাহিরে মশানে লইন্া যা, সেখানে আগে উহার মাথাটা কাট , তাঁর পর ধড়ট। শুলে চাপাইয়া দে ।* 
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টিকার রর
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আল্তাবহ বান্রদৃত্াগণ “থে আন্া* বলিয। নিরপরাব বোধিসবকে মশানের দ্রিকে 

লইয়! চলিল এবং প্রতি চৌনাথায় দীড করাইয়া! তাহাকে নিদাক্ষরাপ কশাঘাত করিতে 

লাঁগিল। কিন্তু ঝোধিনক একবারও “বাপরে, নারে” বলিয়া আর্তনাদ করিলেন ল!, কেবল 

মধ দধো এই থাথ। বলিতে লাগিলেন £-
 

মায় আর কাঠ যাচ্ছে ছয়ে লেনে বানর ভলে
 

কাঠ ভুলি লও নানুষ ছ্বাডি লেকে ইহ! বলে ॥ 

সত্য সত্য সত্য ইহা বুঝলান জানি আজ 

মান্য তোমার শত্রু হবে কাঠে হবে কাজ! 

রাজভৃত্যেরা যখনই খোঁধিনত্বকে প্রহাব করিতে লাগিল, তখনই তিনি কেবন এই কথ! 

বলিতে লাগিলেন। [ তখন রান্তান্ বিস্তর লোক জনিকাছিল।] হহাঁদের মধ্যে যাহাবা 

বিদ্র, তীহার। ঝোধ্সককে জিজ্ঞাস করিলেন, “আপনি কখনও আমাদের রাজার কোন 

উপকার কথিাছিলেন কি? তখন বোধিসত্ব আনুপুব্বিক সমপ্ত বৃত্ত বর্ণনা করিয়া 

কহিলেন, “অতএব দেখা যাইনতছে, তোবাদের রাঁজীকে ভীষণ প্লাবন হইতে উদ্ধার করিম 

আমি ছৃ্দশীগ্রন্ত হইস্াছি। তখন আমি প্রবীণদিগের উপদেশমত কাজ কৰি নাই বলিয়।| 

এখন এইব্প আক্ষেপ করিতেছি ।” 

বোধিসক্ের সুখ প্রকৃত কথ! শুনিয়। ব্রাহ্মণ ্্রিয় গ্রসৃতি সমস্ত নগরবাদী একবাক্যে 

চীৎকার করিহা। উঠিল--"নাঃ) রাজা কি পাপি্ঠ? এই ধন্মপরায়ণ তপস্থী উহার জীবন 

দিয়াছেন , কোখা হ'হাঁকে পুজা করিবে, তাহা না করিয। হহার এত 
নিগ্রহ কবিতেছে এমস 

রাজ! দ্বার! আমাদের কি উপকার হইবে? ধর নরাঁধমকে এখনই মার।” তখন তাঁহারা 

ক্রোধভরে চারিদিক্ হইতে রালাকে ঘিরিয়! ফেলিল এব* ভীর, শক্তি, মুদগর, প্রস্তর, যে যাহা 

হাতে পাইল নিক্ষেপ কবিক্কা! তাহার প্রাণবধ করিল । তাহার পর পা ধরিয়। টালিতে টানিতে 

রাজার মৃতদেহ রান্তার ধারে একট। থানায় ফেলিসা দিল এব" বোধিদত্বকে সি"হাসনে ব্নাইল। 

বোিস রাজপদ পাইয়! যথাধন্ম প্রজাপালন্ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন তাহার 

ইচ্ছা! হইল সর্প, ইন্দুর ও শুকর মনের ভাব আব একবার পৰীক্ষা করা যাউক। তখন তিনি 

বিস্তর অনুচর সঙ্গে লইঞ্া! সর্পের বিবরসনীপে উপনীত হইলেন এব" পঘা” ঝলিয়। ডাকি 

লেন। সর্প ্ র ডাক শুনিবাদাত্র বাহিরে আগ প্রণিপৃতপৃ্বক নিবেদন কবিল, প্রস্থ, এই 

আপনার ধন রহিয়াছে , গ্রহণ করিতে আজ হউক |” বোধিম্ব এ চলিশ কোটি স্বর্ণ লইয়া 

অন্ুচন্খদিগের নিকট ঝখিলেন এব" ইন্দুরের বিববের নিকট গেলেন। সেখানেও তিনি থেদন 

ন্দুর” বলিয্ম; ভাকিলেন। অমনি ইন্দুর বাহিরে আসিগ্ প্রণাম করিছ ত্রিশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা 

দিল। এই অর্থও অনুচরগণের নিকট রাখিয়া ।বাঁধিসব্ব শুকের বাঁদাঁব নিকট উপস্থিত হইলেন 

এবং “শুক” বলিঘ্া। ডাকিলেন। শুকও তাহ শুনিতে পাইর। ততদ্দণাৎ আনিয়া তাহাকে প্রণাম 

কিল এব* লিজ্ঞীসা করিল “মহারাজের অন্ত ধ এ সংগ্রহ কবিব কি+” বোধিসন্ব বলিলেন 

“প্রস্থোজন হইলে সংগ্রহ করিও » এখন চল তোমাদিগকে রাজধানীতে জহরা যাই 1” অনন্তর 

সত্তর কোটি সুবর্ণমদ্রীসহ দর্প, ইনুর ও শুককে দ্গে লইয়া ভিনি বারাণসীতে প্রাতিগনন করি 

লেন, এক মনোরম প্রাসাদের উদ্ধতলে আরোহণ করিস সেখানে এ ধন রক্ষা করিলেন, 

এব সর্পের বাসার্থ সুবর্ণনালিকা, ইন্দুরের বাসার্ঘ স্ক্টক শুহা, শুকের বাসার্থ সুবণপিত্র 

লিশ্মাণ করাইস্। দিলেন। ডিন প্রতিদিন সুবর্ণপাত্রে সর্প ও শুকেব আঁহারার্থ মধুদিশ্রিত 

লা ক এব” হন্দুরের জন্ত গন্ধশালীত গল দিবার আদেশ দিলেন এব" দানা পুণ্যকণ্র 
পপ 

ক খই। 
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স্পা স্পাপিসপিসপীসিশ সি ০ 

করিতে লাগিলেন। এইরূপে বোঁধিসত্ব এবং সর্প প্রভৃতি ইতর প্রাণিত্রয় পরম্পর সন্প্রীতভাবে 
ক্াালযাপন করিয়া য্থাসনয়ে শ্ব শব কণ্মবলভোগার্থ ভব্লীলা সংবরণ করিলেন। 

সি সাপ 

[নমবধান :-৩খন দেবদত্ত ছিল ছুগ্ুকুমার , সারীপুত্র ছিল দেই সর্প, মৌদ্গল্যা়ন ছিল সেই ইন্দুর আনন্দ 
ছিল দেই শুক এব আমি ছেলাস সেই তপন্বী খিন পুণাবলে শেষে রাজপদ লাঁভ করিয়াছিলেন।] 

7৪- বর্ষ হস্ম-জাতিজ্ক । 

[ রোহিী নদীর জল লইয়। নিজের জ্ঞ(তিদিগের মধ্যে কুলক্ষয়কর কলহ উপস্থিত হইলে শান্ত! এই কথ! 
ব্লিয়াছিলেন। কলহ ন ঘটত হইয়াছে জানিয়া শান্ত) আকাশপথে গমন্পুব্বক রোহিণীর উদ্দেশে পয্যন্ক 
বন্ধনে উপবেশন করেন। হার দ্বেহ হইতে ৩খন নীলরশ্সি নির্গ৩ হইয়াছিল এবং তদ্দশনে তাঁহার জ্ঞাতিগণ 
ফাতিশপ বিশ্ময়াবিষ্ট হইঘ়াছিলেন। অনন্তর তিনি আঁকাশ হইতে অবতর্ণপুব্বক নদীতীরে আসন গ্রহণ 
করিয়।ছিলেন এব* কলহ উপলক্ষ্য করিয়া! এই কথ বলিয়াছিলেন। এখানে সমস্ত স*ক্ষেপে বলা হইল, 
মবিন্তর বিবরণ কুণাঁলজাতকে ( ৫৩৬) দ্রষ্ঠবা। 

শান্ত। জ্ঞাতিদিগকে সম্বৌধনপুববক বলিয়ছিলেন, মহাঁরাজ্গণ, আঁপনার! জ্রাতিবিরোধ তাগ ককন , 
জ্ঞ।তিদনে পক্ষে পরস্নর মন্প্রীতভাবে বাদ কর!ই কর্বব্য। জ্ঞাতিবর্গের সত্যে একত| থাকিলে শক্রপঙ্গ 
ধৈর্ুনাধন্র অবনর পায় না। মানুষের কথা দুরে থাকুক, চেতনাহীন বুক্ষদিগের মধ্যেও একতা খাক) 

শবশ্যক। পুঝ্াকালে হিমালয় প্রথেশ এক শালবনে প্রবল থঞ্চাবাত হইয়াছিল, কিন্তু বৃক্ষ, গুচ্ছ, গম্ম 
লত| পরস্পর ধরাধরি করিয়া ছিল বলিয়া, অন্প্রন য[ধও তাহাদের মাথার উপর দিয়! গিয়াছিল তথাপি, একগী 

বৃক্ষগড পাঁতিত করিতে পারে নাই। প্র প্রদ্েশেই কোন অঙ্গনে একটা বহুশাধা প্রশাথাবিশিষ্ট নহীবৃক্ষ ছিল , 

এ বৃক্ষ কিছ্ছ অন্য বৃক্ষদিগের সহিত একতা বদ্ধ ছিল ন! বলিগ্। উন্ম,লিত ও ভূপাতিত হুইয়ছিণ। অতএব 
আপনাদেরণ্ কর্তব্য পরস্পর মিলিয়। নিশিয়া বাদ করেন। অনন্তর জ্ঞাতিনিগের অনুরোধে শান্ত সেই 
অতীত কথ! বলিতে আরন্ত করিলেন £__] 

বাসসাণসীরাজ মদত্তের সময় এখন বৈঅবণের » নৃত্যু হয় এবং শত্রু অপর এক দেবতাকে 
তাহার ক্রাজ্যভার প্রদান করেন। নুতন বৈশ্রবণ রালপদ গ্রহণ করিয়া! তর-গুচ্ছ লতা 
গল্সবাসিনী দেবতাদিগকে আদেশ দিলেন “তোমরা হ্ব স্ব মনোমত স্থানে বিমান নিম্মাণ করিয়। 
বাস কর” 

এই সময়ে বোধিসব হিমালয়স্থ এক শালবনে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিতেছিলেন। 
তিনি ভগতিদিগকে পরাদশ দিলেন, “তোমর| বিমান নিল্মাণ করিবার মময় অঙনস্থ বৃক্ষ পরিহার করিবে? আমি এই শালবনে বিনান প্রস্তুত করিলান , তোমর! ইহারই চতুষ্পার্থে 
বাস কর।” বুক্ষদেবতাদিগের মধ্যে যাহার! বুদ্ধিনান্, তাহার! বোধিসত্বের কথামত কান 
করিলেন, কিন্ত যাহার৷ [নব্রোধ, তাহার! বলিলেন, *্আনব্ুর। বনে বাস করিব কেন? লোকালয়ে গন, নগর, পানধানী প্রভৃতির বহির্ভাগে থাকিলে কত সুবিধা । যেমকল 
দেবতা এক্প স্থানে বাস করেন, তাহার! ভক্তদিগের নিকট কত উপহার পাইয়া! থাকেন ।” 
সতরা* নির্ষোধ দেবতার! লোকালয় সনীপে গমনপুব্ষক অঙনন্থ মহাবৃক্ষসমূহে বাস করিতে 
শাগলেন। 

ঘটনাক্রমে এফদিন সেই মন্গনে ভীষণ কঞাবাত উপস্থিত হইল । প্রাচীন বৃক্ষগুলি দৃনুণ এবং বহু শাখাপ্রশাথা সনশ্বিত ছিল বটে, কিন্তু তাহারা ঝটকার বেগ সহ করিতে পান্রিল ন!, তাহাদের শাখা প্রশাখা ছিন্ত্র ভিন্ন এব* অনেকে বা বাছুবেগে উদ্মণিত হইহ। পড়িল, কিস্ক এই কষ্টকায 
*. হুবেরের শানাম্বর। বৌদ্কমতে বেবত1হও নব 

একদন তাহার পর এহপুপুর্ক তৎপাফ অতিষিক হল 

কাণ্ড প্রকাও ভগ্ন হইল, 

থুনল পরুল্শরমতৃধ শালবুনণ 

শীল ঃ এক দেবতায় প্রাণি ঘাঙ্গের পর অপর 
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টির্ারার্রা রায়ের ঠা
প 

সমূহের বনে উপস্থিত হইল তখন পুঝঃপুনঃ আঘাত করিয়াও সেখানকার একটা বুক্ষেরও 

কোন অনিষ্ট করিতে পাবিল ন!। 

ভগ্বিমান দেবগণ নিরাশ্রর হইয়। পুত্রকন্যাদিসহ হিমীচলে গমন করিলেন এবং তত্রত্া 

শালবন্বাঁসিনী দেবতাদিগের নিকট আপনাদের ছুংখকাহিনী জানাইলেন। তাহার 

আবার বোধিসত্বের নিকট ইহাদের আঁগননবার্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। বোধিনব বলিলেন 

“সামার সৎপবামর্শ গ্রহণ ন! কবাতেই ইহাদেব এগ ছুর্দশ। ঘটদ্াছে।” অনন্তর বোধিপন্ব 

নিম্ললিথিত গাঁথ! পাঠ করিয। ধর্ম ব্যাখ্যা করিলেন £-- 

ব্নম।ঝে তরুবজি পরস্পরে আলিঙ্গিয়! 

ভয় নাহি করে প্রভঙগ্কনে, 

একাকী থাকে ষে বৃক্ষ, নিস্তার তাহার কিন্তু 

অনন্তব হেরি সর্বন্ষণে। 

মেইরূপ জভিগণ, সিলিযা। গিশিয়! থাকি 

শত্রভয়ে ভীত কু নয়, 

কিন্ত যবে বুদ্ধিদোষে কলহ আসিয়া 
পে, 

ফল তার ক্র কুলছ্ষয়। 

বৌধিপত্ব এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। অনপ্তর ভীবনাবদানে তিনি বর্মান্থরূণ ফলতোগ 

করিবার জন্য লোকান্তরে প্রহ্থান করেন । 

[ কথান্তে শীল্ত। বলিতে লাগিলেন, “নহারা গণ, আপনারা, ভাবিয়া দেখুন যে উপায়্েই হউক জাতি- 

গুণের পক্ষে একতা বদ্ধ হইয়। ও সন্্রীতভাবে বন ক! কত 
আবশ্যক । 

নলব্ধান__তখন বুদ্ধের শিষ্যের! ছিলেন মেই সকল বৃক্ষদেবতা এবং আমি ছিলাদ ভাহাদিগের দো | 

পণ্ডিত দেবতা । ] 

ন০-_ক্নতস্য-ভ্ীতিন্ত | 

[ শান্ত! একবাত্স বায়িবর্ধণ ঘট|ইয়।ছিলেন। দেই উপলক্ষে] তিনি জেতবনে এই কথা,বলিয়াছি
লেন। 

শুনা। যাক একবার কে।শলরাঁদ্যে অনাবৃষ্ঠিবশতঃ শূন্য বিনষ্ট ও হুদ, তড়াগ, পুরন প্রভৃতি শু্ঃহইয়া 

গিয়াছিল। ভ্বেতধন দ্বার প্রকোঠের নিকট যে পু্করিণী ছিল, তাহা পর্যন্ত জলহীন হইয়াছিন। সদ্য কচ্ছপগণ 

কর্দষের ভিতর নুকাইঘাছিল; কাক ও শ্যেনগণ অহ শল্যদনৃশ তুণুদারা তাহাদিগকে ধনিয়া বাইত) 

কদম হইতে উত্তোলিত হইবার ন
ম এই সকল হতভাগ্য প্রাণীর শরীর ওয়ে ও যন্ত্রণায় ্পন্দিত হইত। 

নৎম্াকচ্ছপদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া শান্তার হাদুজে করুণার নৃষ্ধীর হইল , তিনি বলিয়া উঠ্ঠিলেন, 

"আমি অদ্বাই বারিব্হণ করাইব।” অনও্তর রি প্রভাত হইলে তিনি প্রাতককৃত্য সমাপন করিলেন এবং 

ভিঙ্ষাচর্্যার মম সনাণভ হইলে বহন*খ্যক ভিক্ষপর্িবৃত হইয় ভিক্ষ! মংশ্রহার্ঘ বুদ্ধলীলাবন্থনে আবন্তী 

নগরে প্রবেশ কহিলেন 
। 

রি 

ভিক্ষা শেষ হইলে অপাহ্ছে বিহারে প্রতিগননসনয়ে শান্তা জেতবন পুত্র নোপানে অবহান 

করিয়া স্থবির আনলকে সন্থোধনপুব্বক কুলিলেন, আনার আানবন্্র লইয়া) আইস; আদি এই পুঙ্গরিথতে 

রান করিব ।* আনন্দ বলিলেন, “গ্রতো, এই পুষকরিটীর সমন্ত দলই যে শুকাইয়া সিয়াছে *
 এখন কদ্দিমমাত 

রুহিয্গাছে,।” শান্তা! বলিলেন, "আনন্দ বুদ্ছের অনীম বল, তুখি হবানবন্ত আনয়ন কর লা 1 তখন আনন্দ 

পিছ শ্রনবন্তর আনিলেন, শান্তা তাহার এক প্রানে কট বেষ্টন করিলেন এবং অন্য প্রান্তে দেহ ভাচ্ছাছি
ত 

করি সোপানে ছাড়াইয। বলিলেন, *জেতবনন্থ পুষ্করিটিতে সান করিন।” 

সেই মুহূর্তে শন্তের গাওুবর্ণ শিলাসন উন্নন্ত হই উঠিল । 

বক মেঘবরাঁকে ডাঁকাইয়। বলিলেন, দেখ, শান্ত মেতবনস্থ পুকনিটিতে 

হাড়াইঘ। আছেন) ছি স্প্ঘ শি সনতর কোশলহাগ্যে নুহলধারে বা 

আদেশে একণও মেথ অগ্তব্যাস এবং পর একসও বেস বহির্বদাপ কপে পরিধানপূর্ব ক মেটিভি খানাক
িঝিতে 



১৫৬ প্রথম নিপাঃ 

করিতে পূর্ববাভিমুখে যাত্র। করিলেন | তিনি প্রথমে পুব্বকাঁশে খলমগুল প্রমাণ * হইয়! দেখ! দিলেন, পরে 
শতগুণে সহম্রগুণে বৃহদাকার ধারণ করিলেন , বিছ্যুৎস্ষ,রণ ও গজ্জন করিতে লাগিলেন এবং অধোষুখে স্থাপিত 

জনবুগ্তের ন্যয় এরূপবেগে বারিববণ আরন্ত করলেন যে ক্ষণকাঁলের মধ্যে সমন্ত*কোশলরাজা প্রা/বত হহ্ল। 
এবি।চ্ন্ন ধারায় প্রচুর বব্ণ হওয়াতে গেতবনন্থ পুঙকখিণী যৃহ্ত্তের মধ্যে পুর্ণ হইয়! উাঠল , যতক্ষণ না মব্বোচে 

মোপান পথ্যন্ত জল ভঠল ৩ওক্ষণ বৃষ্টির বিরাম হহল ন|। 

পুকরিণী পূর্ণ হইলে শ্ান্ত। তাহাতে অবগ।হন করিলেন এবং তীরে ডঠিয়া,সেশ পরিবর্তন করিলন। তিনি 
রপ্ত দ্বণট্ট পারিখ!ন কারণ্লন কাসবন্ধ? ধারণ করিলেন এব" বুদ্ধেচিত মহাচীবর এমন ভাবে বিশ্য।দ করলেন 
যে, স্বন্ধের একা শ অনাবৃত রহিল। 

ভক্ষুগণপরিবৃত শাস্ত। এই বেশে বিহারে এবেশপুববক গন্ধকুটাগের শিট উপাস্থত হইলেন | নেখানে 

তিনি বুদ্ধীপনে উপবেশন করিলেন এব" [িক্ষুগণ স্বত্ব কাবা সমাপন করিলে মনিনোপানের ডপর দওায়মীন 
হইয়া! তাহাদিগকে ধশ্মোপদেশ দিলেন । অনন্তর ভিফুরা বিদায় লইলেন। শাণ্ত| হুরতি গন্ধকুটারে প্রবেশ 

করিয়। দক্ষিণপাহ্বে ভর দিয়। সি*হশয্যাস্র শয়ন-করিলেন। 
সন্ধ্যাকালে শিক্ষুখণ ধল্মনতায় সমবেত হইয়। শান্তার অনৌিক ক্ষাত্তি ও দয়াপাক্ষিপণ্যর কথ! আলোচন। 

করিতে লাগিলেন । তাহার বলিলেন "দেখ, শসা বিনষ্ট হইতেছিল, জলাশ্য় সমূহ বিশুধ্ষ হইয়াছিল, মৎস্য 
কচ্ছণাপির বশীর সীম। পরিপীম। ছিল না, কিন্ত শাস্ত। করুণ।বলে সকলের দুঃখমোচন করিলেন। তিনি 
নবানবাঁস পরিধান করিয়। জেতবনন্থ পুষ্ধারণীর উচ্চতম সেপানে দ্বাড।হলেন এবং নিষেষের মধ্যে আকাশ হহতে 
এমন বেণো বারিবব? হইল থে দন্ত কে।শলদেশ প্লাবি৩ হইয়! গেল। এইরূপে সব্বসীবের কায়িক ও মানসিক 
দুণের অংসান করিহা ঙিনি বিহারে প্রতিগমন করিলেন * 

ভিক্ষুর। এহদ্ূপ বলাবলি করিতেছেন এমন দময়ে ভগবাঁন্ গরন্ধকুটার হইতে বাহির হইয়। যন্মশালায় উপনীত 
হইলেন এব আলোচ্যগন বিধয় জানিতে পারিয়। বলিলেন “৩খ!গত যে এই জনেই বাঁরিবষণ করাইয়া বহুপ্রাণীর 
কেশমোচন করিলেন এমন নহে অতীত জন্মে যখন তিনি ইতর যে!নিতে মত্ত্তরূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন , 
তখনও তিনি এবংবিধ বিস্ময়কর কাব্য করিয়াছিলেন ।” অনস্তর তিনি সে অতীত কথা বলিতে লাগিলেন £_] 

এই কোশলরাদ্্যে এবং এই শ্রাবস্তীনগরে, যেখানে এখন জেতবন সরোবর রহিয়াছে সেই 
খানে, লতাবিতানপারিকৃত একটা মবোবর ছিল। বোধিসত্ব মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়! £সই সরোববে বাম করিতেন। বর্তমান সময়ের গ্যায় তখনও অনাবৃষ্টি বশতঃ তভাগাদি জলহীন 
হইস্কা(ছল, নংস্যকচ্ছপগণ পক্ষের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল » তখনও কাক প্রভৃতি পাক্ষগণ 
অনয পঙ্কদধ্যগত নতস্যাদিকে তুও দ্বার! তুপিয। উদ্দরদাৎ করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছিল। জ্ঞ/বদ্ুগণ বিন হইতেছে দেখির! বোধিসত্ব বিবেচন। করিলেন, “নামি ভিপ্ন অন্য কেহই ইহাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পাবিবে না। অতএব আমি ধম্মগাক্ষী করিয়া শপথপৃত্বক বারি বর্ষণ করাইব, তাহা হইলে ইহাদের ছুঃৰ মোচন হইবে ।, এই সক্ষল্ল করিয়া তিনি ক্ঞ্চবর্ণ কর্দম ভেদ করিয়া! উ্িত হইলেন। তাহার বিশাল দেহ কঙ্জশলিড চন্দনকানিম্মিত পেটিকাবং প্রতীক্রমান হইতে লাগিল। তিনি নকল উন্মীলিত করিয়া! আকাশের দিকে দৃ্টিপাত পূর্বক পর্জননাদেখের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, পিক্ছন্য। আমি জআতিগণের ছর্দশায় বড় ব্যধিত হইয়াছি। আমি শীলবান্, অথচ জ/৩ঙজনের ছদ্দশার দুঃখিত, ইহা দেখিহ্বাও তুমি যে বারিবর্ষণ করিতে 
বিষয়। 'আমি থে জাঙিতে জন্মগ্রহণ করিরাছি, 

তছল্া! এ বড় আশ্চর্যের 
তাহার মধ্যে একে অপরের মাংল ভক্ষণ করিয়। থাকে । কিস্ আনি কখনও ৬ 

লীবেরও প্রাণহানি করি নাই। 
সুগসাগ নতস্যও উপরস্থ করি লাই, অন্য কোন যদি আমান এহ শপথ সত্য হয় তবে তুমি এখনহ বারিবর্ধণ কিয়া আনার জাডিসণকে বিপন্ন কর।”, র্ 

এহরূপে, প্রহু যেমন স্ঙাকে আদেশ করে, খো।খদ্ধও লেপ বেরা পজনাকে নানেশ 
ধন চল বেআান পতন! পি এই গ।থ| আবৃত্তি করিলেন ১__ * নে খাহাদির নক্নহাশ, পাবার । 
»₹ কডব । 



4৬ মশহকা জাতক । ক 
সপ ীপোপিপাপপীপাপাসপিপসপিপসপসপি্পা্লাস্পসপ দাপ্তরিক স্পন্সর পাপা 

এমহে পল্জন্য, কর গরভন, 
কাকের আশীয় পড়ক ছাই, 
কর কর তুমি বারি বরধপ 
বাচুকষ আমীর জ্ঞ।তিবজুভাই । 

এইবূপ, খ্রকু যেমন ভূভাকে আদেশ করে, বোধিসত্তবও দেই ভাবে পর্্মনাকে আদেশ 
দিলেন) তখন প্রচুর কৃষ্টি হুইল, বছপ্রাণী সরণভন্র হইতে পরিভণ পাইল। কালক্রযে 
বোধিমন্বের জীবন শেষ হইল, তিনি কম্মানুরূপ ফললাভার্থ লোকান্তরে গ্রন্থান করিলেন । 

[.দনবধাশ-তখন বৃদ্ধশিষোরা ছিল দেই নরোবরের মত্য্কচ্ছপগণ, আনন্দ ছিল দেবর! পজ্জ্ত এব* 
আসি ছিলান মহদ্যরাজ।) 

৭৬ --সম্পহহ্য-আোতিম্ | রঃ 

| শন্। গ্রেওবনে আবন্তীবানী জনৈক ডপানককে লক্ষ্য করিয়। এই কথা বলিগাছিলেন ! 
প্রবাদ আছে আধব্তীবামী জনৈক লোতাপঞ্ন আয্যআবক ক্ষাধ্যবশতঃ এক শকটসার্খবাহের মে পণত্রমণ 

কগিতে করিতে এবদ। অরশ্যনধ্ো উপস্থিত হইয়/ছিলেন) দনেখ্নে লেকে বলীবদটুলি খুলিয়। স্কঘাব)র 

পরস্তত করিয়া বিশ্রাম করিতে বর্দিল, শ্রাবকটী সার্থবাহের অবিদুরে একটী বৃক্ষতলে পাঁদচারণ করতে 
লাগিলেন! 

পকশত দ্য অবসর প্রতীক্ষ1 করিতেছিল , তাহার এই স্বন্ধাবার লৃন করিবার অভিপ্রায়ে ধনু, মুর 
প্রভৃতি ্রহরণ্হন্তে ই স্থান গাঁরবেঠন করিল , কিন্তু আঁবক তাহাদিগকে দেখিতে গাইযাও গাঁদচাঁরণ হইতে 

বিরত হইলেন না। দকথ্যরা ভা(বিঞছিন তাহারা অতর্কিততাবে স্বদাখর আক্রমণ করিবে , কিন্তু তাহাকে 
পাদচারণ করিতে দেখিয়া! তাহীর। সে.আশা। পন্থিতযাগ করিল। তাহার! ভাবিল এ ত্যক্তি স্বন্ধাবারের প্রহত্রী , 
অতএব এ শিদ্রিত হইলে আহমণ করিতে হইবে ।” তল তাহার! যে যেখানে ছিল, €স মেইখানে থাকিয়!ই 

অগেক্কা করিতে শখিল। কিন্তু উপান্ক প্রথম প্রহরে, মধ্য প্রহার, শেষ প্রহরে, মহন্ত রাতিই পাদঢ!রণ 

করিলেন ত্রমে প্রভাত হইল তথাপি দগ্চার! মাত্রসণ্র সুযোগ পাইল দ1। তখন তাহার! নিরাশ হই়। 
অন্তর, খুবি দোলিয়। গলাদ্ন করিল) 

কিশ়দ্দিন পরে এই ডাক নিঙ্গের কাঁধা সমাধা করির1 আবত্ীতে প্রতিগ্মন করিলেন এবং শর সঙ্গে 

সাত কিয়) ছিজ্ঞ(টিলেন, “ভগ্বন্ ঝোকে আয়রক্গা করিবার সময়েও পরের রক্ষক হইতে পরে কি?” 
শান্তা ধলিলেন, *গারে বৈ কি, উপাসক 1 সানুষ যখন নিছেক রক্ষাব্ধানে নিক্ত থাকে তখনও সে 
নপুরের রক্ষা কগিকে সৃদর্ধ, আবার অপরের রক্ষাদ্বার)ও আসক মল্পাদিত হইয়! থাকে 1” “সাহা, প্রভু 

কি হন্দর কাই বলিলেন! অ।(ঈ এক পার্থবাহের সঙ্গে ভ্রমণ করিবার বন একদিন আসরক্ষাব বৃক্ষহলে 
পাঁচার্ণ করিবার সন্ক করিপছিলাস, তাহার ফলে সমস্ত সার্থেরই রক্ষাবিধান হইয়াছিল । শা ৰলিলেন, 

*মহাত হা লও লে!কে আ্গুর্দ। করত সিদ্ধ পরেন রক্ষা করিযাছিনল। অনন্তন্গ তিনি লেই জতীত কখ। 

ছারস্ক করিলেন ১] 

বকা নীরাল প্রঞ্ণত্তের দময় বোধিলব ব্রান্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করিগাছিলেন। বরং প্রাণির 

পর তিনি দেখিতে পাইলেন কামনাহ দুঃখের সল, এই জন্যতিনি থধিপ্রত্রজা। গ্রহণ- 
পৃদ্ঘক হিআলয় প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন । কোন সঙয়ে লবণ ও অন সত্রহার্থ 

তিনি জন্পদে অবতর্ণ পুব্বক জনৈক দার্বাহের স্ধে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা! 
ও সার্ববাহ হ্গচরগণসহ বনমধো বিশ্রান্ার্ অবস্থিতি করিলেন, বোধিসন্ব অনুরে এক - 
বৃ্তলে ধ্যাননূবে নিনগ় হইয়া! পাঁদচারণে শ্রবৃত্ত হইলেন লহনাশেত্ধ পর পঞ্চশত পুত 
দুঠনার্থ সেই স্বন্ধাবার বেইন করিল, কিন্ত তাহারা বোধিলবকে দেখিতে পাই! ভাবি 
এ ব্ক্কি আমাদিগকে মেখিতে পাইপে সার্ধঝাসীদিগকে সংবাদ দিবে» অতএব এ লিদ্রিত 

হইলেই আক্রমণ করিব।* ইহা! স্থির কহিছ্থা তাহারা অবলর প্রতীক্ষা করিতে লাগি! 
তপহ্থী কিন্তু বাতির মধ্যে একবারও পাদরণে ক্ষান্ত হইলেন না, কালেই হাহা সুযোগ না 



১৫৮ প্রথম নিপাঠ 

পাইন মুদ্গরপাধাণাদি ফেলিয়! প্রস্থান করিল__চীতৎকার করিয়া বলিয়া গেল, “ওহে সার্থবাদি- 
গণ» আজ যদি বৃক্ষমূলে প্র তপস্থী পাদচারণ না করিতেন, তাহ! হইলে তোমাদেব মকলেবই 
প্রাণক্গয় হইত। অতএব কল্য তোমরা ইহাকে পরিতোষসহুকাঁরে ভোজন কবাইবে 1” 

রজনী প্রভাত হইলে সার্থবাসিগণ দস্্যপরিত্যক্ত মুদ্গরপাযাণাদি দেখিয়া মহাতীত হইল 
এবং বোধিম্ধের নিকট গিয়! তাহার চরণবন্দন! পুর্ববক বলিল, “প্রভো, আপনি কি দক্থ্াদিগিকে 
দেখিতে পাইগ্নাছিলেন ?* বোধিদত্ উত্তর দিলেন, “হণ, আমি তাহাদিগকে দেখিয়্াছিলাম।” 
“আপনি কি এত দস্্য দেখিগাও ভীত ও সন্তস্ত হন নাই ?” “না, আমি ভীত হই নাই। 

 দঙ্গাদর্শনে ভয়নামক পদার্থের উৎপত্তি ধনবান্দিগের পক্ষেই সম্ভবে। আমি নির্ধন, আমাব 

চি 

আনন্দের সীম পরিসীমা রহিল শা। ভাহারা! ভাবিলেন, 

তক্প হইবে কেন? গ্রামেই থাকি কিংব! অরণোই থ।কি আমার কখনও ভয়ের কারণ নাই।” 
অনন্তর ধন্মেপদেশ দিবার জন্য তিনি এই গাথ| আবৃত্তি করিলেন £-- 

" লভেছি শিব্বাণুপথ মৈত্রী করুণার বলে 

, কি ভয় গ্রামেতে মোর, কি ব| ভয় বনস্থলে? 
বোধিসত্ব এই গাথা দারা সার্থবানীদিগকে ধন্মৌপদেশ দিলে তাহাদের অস্তঃকরণ আনন্দে 

ূর্ণ হইল এবং তাহারা তাহাকে পরমতক্তি সহকারে পুজা করিতে লাগিল। বোধিত্ 
যাবজ্জীবন চতুর্বিধ বরহ্মবিহারে ধ্যান করিয়! দেহত্য!গের পর ব্রচ্গলোঁক প্রাপ্ত হইলেন। 

ক 

[ সমবধান--তখন বুদ্ধশিধোরা ছিল সেই সার্থবাসিগণ , এবং আনি ছিলাম নেই তপশ্বী।] 

৭৭--হান্সঞ-জাতিল্ক। 
[ শান্ত! জেতবনে যোলটা অদ্ভুত স্বপ্ন সন্বন্ধে এই কথ| বলিয়াছিলেন। 
পবা আছে যে, একদা কোশলরাজ সমন্ত রাত নিদ্রাভোগ করিয়া শেষ প্রহরে ষোলটী মহা্প্রদ্শনে এরূপ ভীত হইছাছিলেন বে, তাহাই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। এরূপ দুঃ্প্রের না জানি কি কুষলই ঘটিবে 'এই ভাবিয়া! তিনি নরণভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, এবং চলচ্ছক্তিবহিত হইয়। শয্যার উপরই জড় সড়তাবে পড়িয়! রহিযাছিলেন। অনন্তর কাত প্রভাতি হইলে পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাক্ষণেরা তাহার নিকট গিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজের সুপ্তি হইয়াছিল ত1?" রাজা কহিলেন-_"লাচাধ্যগণ, কিরুপে হুযুপ্তি ভোগ করিব বলুন) আঁমি অদ্য যোলটা অন্ত স্বপ্র দেখিস তদবধি নিতাও ভয়ব্যাকুল হইয়াছি। আপনার! দয়। করিয়। এই হ্বপ্রগুলির ব্যাথা! করুন ।* ব্রাঙ্গণের! বলিলেন, “আপনি কি কব দেখিয়াছেন শুনিতে গ।ইলে আনর! তাহাদের ফল নির্ণয় করিয়া দিতেছি) 
রা! একে একে স্বপ্রবৃত্তান্তগুলি নিবেদন করিয়! তাহাদের ফল লিজ্ঞাম! কিলেন। ব্রা্গণের! স্বগ শুনি হস্ত নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। কাজা মিজ্ঞাসা করিলেন, “বিপ্রগুণ। আপনার। হস্ত নিপীড়ন করিতেছেন কেন?” ভীহারা বলিলেন, “মহারাজ । এগুলি অতাব ছুঃন্বপ্র ৷” "একপ ছুঃস্বপ্রের ফল কি?” *হস স্বান্যনাশ। ন্ঘ প্রাণনাশ, নয় অর্থনাশ, এই তিনটার একটা ন! একটা ।* "এ ফল প্রতিবিধের, ন| বপ্রতিবিধের ?” “এমন ছুঃক্বপ্র অপ্রতিবিধেষ হইবারই কথা, তথাপি আমর! প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিব , ইহার যদি প্রতিবিধান করিতে লা পাতিল/ম তবে আমাদের শান্তজ্ঞানের কি যল1” “আপনার! তবে কি প্রতি- বিধানের ব্যবস্থা করিতেছেন অনুমতি করুন। "মহারাজ । আমর! প্রতি চতুম্পথে যজ্ঞ করিব)” ভন বিরল রানী নিতাম্ত ব্রার সহিত বদিলেন, “নাচাব্যগণ ! দেখিবেন, আমার প্রাণ আপনাদের হাতে ঃ আমি যাহাতে অচিরে নিরাময় হইতে পারি তাঁহার উপাণ্ধ ককন।” রাজার কথ! শুনিয়া ত্রাঙ্গণদিখের 

“এই উপলক্ষে আমরা বহুধন ও চব্ধাচুষা প্রচুর খাধয লা করিব ভাছারা “কোন চিন্তা নাই, নহারাজ।* এই আহাল দিয়া পাদাদ হইতে চলিকা। চলেন * নগরের বিত।গে যদ্রকুণড খনন করি! সেবানে বহদংখ্যক সবনহুন্দর চতুপ্পন দন্ত এবং শত শত পী আনয়ন করাইলেন এবং তাহার পরেও ইহা চাই, তাহা চাই ফলিক পুনঃ পুনঃ রাজার নিকষ্ট যাইতে আবরস্ত- করিলেন ॥ রাজবহিযী মলিকাদেবী ভ্রাকচণনিগের গতিবিধি দেখি/রাজার নিকট গিয়া লিক্চাসা করিলেন, স্পেহ! আছ এত খন ঘন যাতায়াত করিতেছেন কেন?” 



৭৭--ম্হান্বপ
্ু-জীতক । 

১৫৯ 

টিরিরযারারারা
রারা 

গণ
 

এ হু তি হই আছ! করলে আশীবির বিচরণ করিতেছে, অথচ মি ফিছুই 

জানিতে গারিতেছ না!” *মহারাজ। আপনি কি বলিতেছেন, বুধিতে পীরিতেছি না1” “আমি ভয়ানক 

দুক্েধ দেখিয়াছি, ত্রাঞ্মণেরা। বলিতেছেন যে, ওজ্জন্য হয় রাজন, লয় প্রাণনাশ, নয় অর্থনাশের আশঙ্কা 

আঁছো। ইহার প্রতিবিধানার্থ যক্ত করিবেন বলিগ্না তাহারা উপকরণ নংগ্রহের জন্য খাঁর বার যাতায়াত 

করিতেছেন?" পনি নরলৌকের ও দেবলোকের আশাপাএ্গণা, তাহাকে বগ্মের প্রতিকারার্থ কিছু 

ভিজাস| করিঘাছেন কি?” “ভদ্রে। নরলোকে ও দেবনোঁকে আগা সগ ৭ বলিয
়। কাঁহাকে মনে করিযাছ?" 

“দে কি, মহারাজ। যিনি তিলৌকত্রে্ সববজ, বিশুদ্ধ ও নিল, আপনি কি সেই ত্রাঙ্গণাগ্গগ্য মহাপুকষকে 

জানেন না? দেই ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ নিশ্চয় আপনার স্বপ্ন ব্যাথা করিবেন। আপনি খির! তাহাকে 

জামী কবন।* বাজ বলিলেন, “দেবি । এ অতি উত্তম পরাসর্শ* এবং তখনই বিহারে খিয শান্তাকে 

রবগাতপূ্ঘক আসন গুহা কসিরেন। শী নধুরদর়ে করিলেন,---মহারার্জ যে এত ভোরে 

আসি়াছেন ইহার কারণ কি?) "প্রভাত হইবার গ্রাঞ্কালে যৌলটা অদ্ভুত সপ্ন দ্বেখিয়া৷ এমন ভীত 

হইয'ছিলাম যে, ত্রাঙ্গণদিগের নিকট তাহার প্রতিবিধানের পরীর্থন! জালাইয়াছিলান। তাহার! বলিলেন যে, 

স্বপ্নগুলি নিতান্ত অনঙ্গলন্চক এবং ্বন্ত্যয়নের জন্য সমস্ত চতুষ্পথ সঙ্গমে হজ 
সম্পাদন করিতে হইবে। 

তাহার! এখন যজ্ঞের আঁযৌোজন করিতেছেন ; তহুপ্লত বহু প্রাণী মরণনয়ে ব্যাকুল হইয়াছে | 
সেই জয 

আপনার শরণ লইলীম। আপনি ত্রিলোকত্রেষঠ , ভূত, ভবিষৎ, বর্তমান সমত্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আপনার 

জানগৌচর। দয়! করি আমাৰ স্বগুফল ব্যাধ্য। করিতে আনা হয় (৮ “মহারীজ। ত্রিভুবনে আমি ব্যতীত 

আর কেহ যে এই সকল ন্প্নের সম বুঝিতে ও ঘল বলিতে পারিবে না, ইহা সত্য। আঁমি আপনাকে সমগ্র 

বিষয় বুঝাইয়। দিতেছি) আগনি যে যে শব দেখিয়াছেন, যথাক্রমে বলুন?” "যে আজ্ঞা, অভ” বনি 

রাজ। খপুপমুহের এই তাঁলিকা। * দিলেন ১ * 

বৃষ বৃদ্ষ, ধেনু, বন, তুরগ, কাংস্যের পাত, 1 

একে একে করি দুরশন ; 

শৃগীল, কলদী, পুনঃ পুক্বরিদী শৌভীময়ী, 

তার পর তঙুলঃ চন্দন , 

অলাবু ডুবিল জলে, কিন্তু ভাসে শিল! তথা, 

তেকে করে কৃষ্ণসর্প খাস, 

সুবর্ণ পালকে শোতে যত কাক-পরিজন, 

ছাগভয়ে বুক পায় ত্রীদ |” 

প্রথম শ্বপ ও তাহার ফল-__ 

এপ্রথম স্বপ্ন এইরূপ :__বৌধ হইল যেন চারিটা কক্ছলকৃ্ বুধ চারিদিক হইতে ুদ্ধার্থ রাজপ্রাঙ্গণে 

প্রবেশ করিল, বৃষ যুদ্ধ দেঁখিবে বলিয়! সেখীনে ব্হুলোক সমবেত হইলে, বুষগণ যুদ্ধের তব দেখাইল বটে, 

কিন্ত কেখল নিনাদ ও গর্জন করিতে লাগিল এবং শেষে যুদ্ধ ন! করিয়াই চলিয়। গেল। 
এই আমার প্রথম 

বপ্ন। বদুন ত, প্রভু, এমন বপন কেন দেখিলাম এবং ইহার ফলই বা কি।” 

শান্তা কহিলেন, "মহারাজ, এই স্বপ্ের ফল আপনার বা আমার জীবদ্দশায় ফলিবে না, কিস্ত অতঃপর 

দেখ। যাইবে। তখন বাজার অধাদ্মিক ও কৃপণম্থভাব হইবেন, মনুষ্য অঙৎপথে বিচরণ করিবে, জগতের 

অধেগিতি হইতে থাকিবে , তখন বুশলের য়, অকুশলের্ উপচগ্জ ঘটিবে। জগতের সেই অধঃপতন সময়ে 

আকাশ হইতে পয্যাপ্ত বারিবর্ধণ হইবে না, দেঘের পা খর হইয়া যাইবে, শস্য শুষ্ঠ হইবে, দুর্ভিক্ষের হাহক।র 

উ্টিবে। তথন চারি দিক হইতে মেঘ উঠিবে বটে, লোক মনে করিবে কতই যেন বৃত্তি হইবে
 , পৃহিশীগণ 

যে ধা্াছি রৌদ্র দিকাছেন তাহ! আতর হইবে আশঙ্কায় গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইবেন , পুরুষের! কোদ!লি ও 

ঝুড়ি হাতে লইয়। আলি বাদ্ধিবার জন্ত বাহির হইবে , কিন্ত লে স
ে বর্ষণের ভাবমাত্র ছেখইবে * তা

হাতে 

গর্ন হইবে, বিদ্যুৎ খেলিবে , কিন্ত আপনার শ্বপপনুষ্ট বৃষগণ যেমন যুদ্ধ লা! করিজ। এস্থান করিচাছে, উহ1ও 

সেইরূপ বংণ না করিয়া পলা ইয়া হাইবে। আপনার শ্ব্পের এই ফল জালিষেল , কিন্ত ইহাতে আগনার কোন 

সন্মের কারণ নই , ইহ! সুদূর ভহিহ্য২স্চ্ছে প্রযোদ্য বুষ্িতে হইবে। ত্রাক্মণের। কেবল নিদেদের উপজীবি 

বার অনুরোধেই আপনাক্ষে তপ্ত এহপন করিয়াছেন।” এইরুগে এখন শ্বসের নিশি করিয়া শা দি 

দিলেন, “ফুল সহারস, আপনার দ্বিতীয় স্বর কি?” 

* মূলে "যভিকা ( নাতৃকা ) এই শব্দ আছে। 

1 এখানে কাংস্যগাক্রর 
উদ্দেখ খার্িকলেও স্ব বিবরণে স্র্নলাত্র দেখা হাঁ । 



ক্র প্রথম |নপাঠ 
সাবিত 

দ্বিতীয স্বপ্ন ও তাহাঁৰ ফল-__ 
রাজা কহিলেন ভগবন্ আমার দিতীক্ন স্বপ্ন লিতেছি অবণ করুন। আদার বোধ হইল পৃথিবী ভেদ 

করিয়া শত শত ক্ষদ্র বৃক্ষ ও গুল ডখিত হহল এব* ফোন কোনটা বিতত্তি পরসাঁণ কোন কোনটা বা হস্তপ্রমা4 
হইয়াই পুণ্পিত ও ফলিত হইল ! এ স্বপ্নের ফল কি বলুন ।* 

শান্তা কহিলেন মহারাজ যখন জগতের অবনতির সমপ্ধে মনুষ্যেরা শ্লাধু, হইবে তখনই এ স্বপ্পের ফল 
দেখা যাইবে। নেই অনাগর্কালে প্রাণিগণ তীব্রনিপুপর্বশ হইবে অপ্রাপ্তবসন্বা। কণ্ঠাগণ পুরুষ স সর্গে 
খতুমতী পূর্ণ বয়স্কাদিগের হ্যায় গতধারণ পুববক পুকন্ত। প্রসব করিবে । আপনি ষে কুক বৃক্ষগুল্জাদির পুষ্প 
দেখিয়ছেন তাহা অকালজীত রজদ্ছলা ভাবন্ছচক এব যে ফল দেখিস্রাছেন তাহা বাঁলদম্পতীজাও পুত্রকঠ। 
সচক। কিন্ত মহারাজ স্বপ্নের এ ফলে আপনার কোন ভয়ের কারণ দেখ1যাঁয় না। এখন বলুন আপনার 
তৃতীয় স্*প কি?” 

তৃতীয় স্বপ্ন ও তাহার ফল-_ 
রাজ। কহিলেন আমি দেখিলাম ধেনুগণ সদ্যোজাত বৎসগণের ক্ষীর পান করিতেছে । ইহার কি ফল 

হহবে? 

'ইহারও ফল অনাগওকালগর্ভে তখন মন্গুষ্ের। বযোঙ্যে্ঠদিগের প্রতি সম্মান দেখাইতে বিন্বত হইবে। মাত। পিও শ্বঞ্জ শ্বশুর প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়! নিলেরই স সারে কর্তৃত্ব করিবে বৃদ্ধদিগকে ইচ্ছা হইলে 
আসাচ্ছাদন দিবে ইচ্ছা না হইলে দিবে না । তখন অনাথ ও অসহায় বুদ্ধগণ সদোজ।ত বৎ্সক্দীরপাগসিনী 
খের হ্যাক সব্বতোশাবে স্ব ম্ব সন্তনিসন্ততির অনুগ্রহীন্রভোলী হইবে । তবে ইহাতে আপনার ভীও হইবার কি 
আছে? আপনার চতুর্থ স্বপ্ন কি বনুন1” 

চতুর্থ স্বপ্ন ও তাহাব ফল... 
“দেখিনাম লোকে ভার বহনগ্ষম বলিঠ বলীবদ্দদিগকে খুলিয়া দিয়! তাহাদের স্থাঁ ন তরুশ বলীব্দ যুগবদ্ধ করিল কিন্ধু তাহীর| ভার বহন করিতে অসমর্থ হইছ! পাদমাত্রও চিল না এক স্থানেই স্থির হইয়! রহিল 

ক।লেই শকটগুলি যেখানে ছিল সেখানে পড়ি! থাকিল। এ স্বপ্রের কি ফল প্রভে। * 
“ইহীরও ফল অনাগত কালে দেখা যাইবে। তখন রাজারা অধন্রপরা়ণ হইয়। প্রবীণ হৃপত্ডিত কায্যকুশল এব রাঙ্যপরিচালনক্ষম মহামাতাদিগের সব্যাদা রক্ষা করিবেন না ধম্মাধিকরণে এব মন্ত্রভবনেও বিচক্ষণ ব্যবহার বয়োবৃদ্ধদিগকে নিযুক্ত করিবেন না পঙ্গান্তরে ইহাদের বিপরীতলক্ষণযুঞ তরুণবয়ন্ ব্যক্তিদিগেরই আদর বৃদ্ধি হহবে এইরূপ অব্বাচীনেরাই ধন্মাধিকরণে উচ্চাপন পাইবে কিন্ত বছদর্শিতার অভাবে এব রাপকম্মে অন্তিজ্ঞমাবশতঃ তাহারা পদগৌরব রক্ষা! করিতে পারিবে ন। রাঁজকর্খুও মম্পনন করিতে গারিবে না তাহারা ক্ম-ার পরিহার করিবে। বগ্সোবৃদ্ধ বিচক্ষণ মহাসাত্যগণ সব্ববিধকাধ্নির্বাহসমর্থ হইলেও পুত্বকৃত অপমান শ্মস্রপ করিদ্া। রাজার সাহায্ো পরান্ুখ হহবেন তাহারা ভাববেন আমাদের ইহাতে ক্ষতি বুদ্ধি কি? আসর ত এখন বাহিত্রে পক ছেলে ছোকরার| ক্ষমতা লাভ করিঘ্তাছে , কর্তব্যাকর্তধা তাহীরাই জানে । এইরূপে অধান্মিক রাঁজাদিগের সব্খতোশাবে অনিষ্ট ঘটিবে। ধুর বহনক্ষম বলিগ্ঠ বলী বঞ্ধদিগের স্বদ্ধ হইতে খুগ্র অপসারিত করিয়া ধুরবহনে অলনর্থ ৩রুণ ৰলীবদ্দিগের শ্বঝে স্থাপিত করাতে যাহ! হত তখনও তাহাই হইবে-_কজ্যকূপ শকট অল হই! খাফিবে। কিদ্ধহহাতে আপনার কোন ঘয়ের সন্ভাৎনা নাই । আপনাহ পঞ্চম স্বপ্ন বলুন |” 

পঞ্চম স্বপ্র ও তাহার ফল-_ 
দেকলাম, একট। অস্থের ছুই দিকে ছুই মু লোকে ছুই বুখেহ ঘাঁস ও দন! দিনতছে এব অঙ্ ছুই মুখেই তাহা আহার করিতেছে । এই আমার পঞ্চম স্বপ্ন হহার ফল কি বলুল। -হহারহও ফল অনঠগতকালে অধা[ন্বক রাজদিগের হাজো স ঘটত হইষে। তখন অবোধ ও অধা শক হাজযণ অধিক ও লোভী বাক্তিদিগকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করিবেন। জ্বাপনার হপরদৃই অঙ্গ যেসন ভয় সুখারাং জাহান গ্রহণ করিয়াছে পাপপুরাআানশুস্ত সুখ বিচারকগণ ধন্যাধিকরণে ডপবেশ্বন করিয়। বিচার কহিযার সম সেইআংপে অর্থী অতাখ! উত় পক্ষের হত্ত হইতেই উৎকোচ আহ্প করিবে ॥ কিহা নহারাজ। ইহ তও হাপনার কোন হছছেতু দেখা ঘা না)। আগশার ষ দ্বপ্ন কি বলুন 

যত শপ ও তাহার ফল--_ 
শবেখিলায লোকে লক্ষ সুরা হুল্যের একট সুমাহ্দিত হবু পাত্র লইজ। একটি হুদ্ধ শুগালকে তাহাতে হুত্র সদ করিতে অহ্রে।খ কাল এবং শৃগাল তাহাই করিল এ খের কি বসুন। 



দ৭_-_মৃহাল্বপ্র-জাতিক | ১৬১ 

"হারও ফল বহুকাল পরে ফলিবে। তখন রাঁজকুলে জনয গ্রহণ করিয়াও রাজার! অধাশ্মিক হইবেন 

আভিজাতদ্রিগকে অবিশ্'স করিবেন, তাঁহাদের প্রতি অসম্মান দেখাইবেন , এবং অকুলীনদিগকে উচ্চপদ দিবেন! 

এইরূপে সদ্বংশীয়দিগের দুর্ণতি এবং নীচকুলোস্তবদিগের উন্নতি হইবে) কুলীনের। তখন জীবিকীনিববাহের 

উপাধীন্তর ন| দেখিয়া! অকুলীনদিখের আশ্রয় লইবেন এবং তাঁহীদদিগকে কন্তাদান করিবেন। বৃদ্ধ শগালের 

ুত্রসপর্নে হুবর্ণ পাত্রের অপবিত্রীতাবও থে কথ, অকুলীনের সংসর্গে কুলকহার বাসও নেই কথা। কিও 

ইহতেও আপনার কৌন ভয় নাই। এখন আপনার সপ্তম বুম রঃ 

সপ্তম স্বপ্প ও তাহার ফল" 

*দেধিলাম একব্যক্তি চৌকীর উপর বধিয়। রজ্জ প্রস্তুত করিতেছে, এবং যতটুকু পাঁকান হইতেছে তাহ! নীচে 

ছাঁড়িঘ। দিতেছে , চৌকীর তলদেশে এক ক্ষুধার্তা। শৃীলী বনিক প্র রজ্জু খাইতেছে , লৌকট। তাঁহার কিছুই 

জানিতে পাঁরিতেছে দ1। এই আসার সপ্তম স্বপন , ইহার কি ঘল বনুন 1” 

*ইহারও ফল স্বদূর ভবিষ্যতে দেখ! যাইবে। তখন রমনীগণ পুরুষ লোলুপ, হুরানো লুপ, অলঙ্কারলৌলুপ, 

পররিভরমণলোনুপ এবং প্রমৌদপরায়ণ। হইবে ॥ পুকৃষের। কি, গৌর ্রস্ৃতি ছার! অতি কষ্টে যে ধন উপার্জন 

করিবে, এই দুঃশীল! ও দুশ্চরিত্র। রমণীর! তহ। জারের সহিত হুরাপানে এবং মান্যগন্ধানুলে সংগ্রহে উড়াইয়া 

দিবে , গৃহে নিতান্ত অন্টন হইলেও তাহীরা দে দিকে ভ্রুক্ষেপ করিবে না!» বহিঃপ্রাচীরের উপার ভাগে ষে 

সবল ছিন্র আছে, তাহার ভিতর দিযও তাহার! উদ্খীৰ হইয়া নিয়ত জারাগমন প্রতীক্ষায় দৃষ্টিপাত করিতে 

থাকিবে , পর দিন যে বীজশসায বপন করিতে হইবে তাহা পথ্যন্ চর্ব করিয়। অন্ত ও কান্রিক প্রস্তুত করিবে। 

ফনতঃ শৃগালী থেখন চৌকীর তলে বসিয়া শবৃষ্ট বাক্তির আনৌচিসে তাঁহীর প্রন্তত রজ্ু উদরসাৎ করিতেছিল, 

এই সকল ত্ত্রীও নেইকবপ ভর্তাদিগের অগোচরে তাহাদের বহকষ্টলন্ধ ধনের অগচর করিবে। কিন্ত ইহাতে 

আপনার ভীত হইবার কোন কীরণ নাই। আপনার অষ্টম স্বপ্ন বলুন 

অষ্টম স্বপ্ন ও তাহার ফল-_- 

শদেখিলাম রান্দবারে একটা বৃহৎ পূর্ণ কলসের চারিদিকে অনেকগুলি শূন্য কলম নঞ্জিত রহিঘীছে » চাঁরিদিক 

এবং চাঁরি অনুদিক হইতে চতুবরর্পের জনশ্রোত ঘটে ঘটে জল আনিয়া সেই পুর্ণ কলে ঢাঁলিতেছে * উপক্ষত 

জল শোতের আকারে চলিয়া যাইতেছে তথাপি তাঁহার! পুরঃ পুনঃ শর কলসীতেই জল ঢালিতেছে, ভ্রমেও 

একবার শু কলদীগুলির দিকে তাকাইতেছে না। বণুজ, প্রভো, এ স্বপ্নের কি ফল।” 

"এ শ্বপ্পের ফলও বহুদিন পরে দেখা যাঁইবে ! তখন পৃথিবীর বিনশকাল আসন হইবে, রাজারা দুর্গত ও 

কূপণ হইবেন , তাহাদের মধ্য হার] সববপেক্গ। ইশয্যশালী হইবেন, গাহাদেরও ভা৩1রে লক্ষাখিক মুত 

মফিত থাকিবে না॥ এই অভবগরন্ত নৃপতিগণ জনপদবাসীদিগকে
 আঁপনাদেন্ বপনকাধ্যে নিয়োজিত করিবেন , 

উপদ্রত প্রজারা। নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া বাজাদেরই কাজ করিবে * তাহাদের জগত ধাগ্য, যব, গোধূ, মুদ্গ- 

মাযাদি বপন করিবে, তৎসমন্ত রক্ষা করিতে, কের হইতে কাঁটিয়। আলিবে, মর্দন করিবে, এবং রান্ভাওারে 

তুলিয়! রাখিবে। তাহারা ইক্ুক্েত্র প্রপ্তত করিবে যন্ত্র প্রস্তত করিবে ও চালাইবে, রম পাক করিয়া খড় 

প্রস্তুত করিবে , তাঁহীর! পুশ্পৌদ্য
ান ও ফলোদ্যান রচনা করিবে । 

এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যদ্থারা তাঁহা
রা বাজ! 

ধিগের কোঠাগারই পুনঃ পুনঃ পূর্ব করিবে কিন্ত নিজেদের কোঁঠাগারগুলি যে শুন্য রহিঘাছে সেদিকে 

একবারও দৃষ্টিপাত করিবে না শৃগ্ক কুগ্তের দ্বিকে দৃষ্টিপাত পা করিয়। পূর্ণবুন্তেই পুনঃ পুনঃ জল ঢাঁপিবে। 

কিন্ত মহা ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই । এখন আনার নবম দ্বপ্ন বলুন ।” 

নবম স্বপ্প ও তাহার ফল
-- 

*দেখিলীন একটা পঞ্চবিধ পন্মসম্পন্ন গভীর ুক্কবিণীর চারিধারেই পানের ঘাট, তাহাতে জলপান করিবা 

অন্ত চহুর্দিক্ হইতে দ্বিপদ ও চতুস্পদগ?ণ অবতরপ করিতেছে, কিন্তু এই পু্রিদীর জল সুগভীর মধ্যভাগে 

গন্ধিন, অথচ তীরদমীপে দ্বিপন, চতুষ্পদাঘির অবতরণ স্থানে স্ষটিকবৎ শ্বচ্ছ ও উদ্্ল॥ এ পরের পরিণাম 

ক 1 

*ইহারও পন্লিশাম সুনুর ভবিষ্যদ্গঠি। তখন রাজার! অধন্দপযানণ হইবেল * যথেচ্ছতাবে অগ্তারককপে 

হাজ্যশীসন করিবেন , বিচার করিবার সঙ ধর্দ্ের অধ্যান| রাখিবেন ন1। সাহার অর্থলালনাক উৎকোচ 

খহধ করিষেন, প্রনীতিসের প্রতি ঘা, ক্ষান্ত ও শীতি এদশলে বিখুখ হইবেন , লোকে যেদল ইত 

ফেলিয়! ইচ্ছু নিশ্পেখণ করে। তাহারাও সেইকপ অতি লিউুর ও ভীষণ ভাবে শরনাধিপের গ্রড়নপূর্র্বক নানা 

আকার কর এপ করি ধনস' অহ করিবে ( করভা
র-লীড়িত প্রহাগন্থ অবশেষে কহবানে অআনূম্র্থ ছহয! 

সু * 



ঁ প্রথম নিপাঠ 
সী 

গ্রাম নগরাধি পরিত্যাগ্রপূর্বক রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে আশ্রয় লইবে। এইরূপে রাজের মধান ও 
জনশুঠ্ এবং প্রতান্ত ভাগ বহুজন সমৃদ্ধ হইবে, অর্থাৎ পাঁজ্যন্ষপ পুক্ষরিণীর ষ্ধ্যভাগ আবিল এবং তীরস র ইত 
ভাগ অনাবিল হইবে। তবে ইহাঁতেও আগনার কোন ভয়ের করণ নাই। আপনার দশম শপ্র কি বলুন। 

দশম স্বপ্ন ও তাহার কল-- 
“দেখিলাম একটা পাত্রে তুল পাক হইতেছে, কিন্ত তাহ! হুদিদ্ধ হইতেছে ন)। হুসিদ্ধ হইতেছে না 

বলিবাঁর তাঁৎপয্য এই ষে তও্ুলগুলি যেন গরম্পর সম্পূর্ণূপ পৃথক থাকিয়! যাইতেছে--একই পাত্রে একসঙ্গে 
তিন প্রকার পাক হইতেছে--কতকগুলি তুল গলিয়া গিয়াছে, কতকগুলি তঞচুলই রহিয়াছে, কতকগুলি 
পক রহযাছে। এন্বপ্রের কল বলিতে আজ্ঞ। হয়।” 

“হ্হারও ফল ব্হুকাল পরে ভবিতব্য। তখন রাজারা অধাশ্মিক হইবেন, তাহাদের পারিপা্বিকগরণ এবং 
্রাঙ্গণ গৃহপতি পৌর ও জানপদবর্গও অধার্দ্রিক হইবে। ফলতঃ তখন সকল মন্ুষ)হ অধন্দ্াচারী হইবে | 
শ্রমণ ব্রাহ্মণ পথান্ত ধণ্মপখে ছলিবে ন1। তদনন্তর তাহাদের বলিপ্রতিগ্রাহী বৃদ্দদেবভা৷ আকাশ দেবতা গ্রভৃতি উপাদ্য দেবদেবীগরণ পব্যন্ত অধর্শমার্গে বিচরণ করিবেন। অধাম্মিক পালার রাল্যে বাযুখর ও বিষম বেগে প্রবাহিত হইবে এব আকাশঙ্থ বিমানকে কম্পিত কমিখে বিমান প্রকস্পন হেতু দেবতীর! কুপিত হই বারিবর্ধণে বাধ দিবেন বর্ষণ হইলেও সনন্ত রাজ্যে এক সমগ্নে হইবে ল!, তদ্দার। ক্ষেত্র কর্ষণ ও বীজবগনেরও হুবিধা ঘটবে ন! | রাজ্যের ন্যায় নগরের ও জনপদেরও সব্বত্র এক সময়ে বৃষ্টিপাত হইবে ন1, তড়াগাদ্দির উপরিভাগে বৃষ্টি হইবে ত নিয়্তাগে হইবে ন। নিম্ভাগে বৃষ্ট হইবে ত উপরিভাগে হইবে না । রাঁজোর এক অ*শে অতিবৃষ্ট নিবন্ধন শলাহানি হইবে অংশান্তরে অনাবৃষ্টতে শঙ্য শুকাইয়! যাইবে, কচিৎ কচিৎ ব! সৃষ্টি বশত, শপ্যো৯পি হইবে। এইবগ একহ রাঁজোর উপ্ত শা একপাত্ধে পচামান স্বপ্রদৃষ্ট তলের ন্যায়, ভিন্ন ভিন্ন দশ! প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন শহ্কার কারণ নাই। আপনার একাদশ স্বপ্ন কি বলুন ৮ 

* ১৬২ 

একাদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল-_- 
"দেখিলাম পৃতি তক্রের * বিনিময়ে লক্ষ মুদ্রা মূলের চন্দন বিক্রীত হইতেছে। ইহার কি ফল বপুন।* “যখন মত্প্রতিটিও শামশের অবনতি ঘটিবে সেই সদর ভবিষ্যতে ইতর ফল পরিদৃষ্ট হইবে। তখন ভিঙ্ষু গণ নিলজ্জ ও লোভপরায়ণ হইবে, আমি লোভের নিন্দ। করিয়া যে সকল কণ। বলিয়াছি, তাহারা চীবরাদি পাইবার লোভে লোকের নিকট সেই সকল কথাই খলিবে , তাঁহীর! লৌভবশে বুদ্ধশীদ্য পরিহার পু বিপন্ধমাবলমীদিগের সম্প্রদায় ভুক্ত হইবে কাজেই মনুষ্যদদিগ্নকে নিব্বাণাতিমুখে লইতে পারিবে 

না। কিন্ধপে মধুরখরে ও মিষ্টবাকো লোকের নিকট হইতে চীবরাদি লাঁভ কর! যাইতে পাঁরে এবং এ মকল 
দন করিতে পারা যাঁর, ধপ্মোপদেশ দিবার সময় তাহার! কেবল ইহাই চিন্তা করিবে। অনেকে হাটে বাজারে ও রাজদ্বারে বমিপ্না কাঁষাপণ অর্থকার্ধীপণ প্রভৃতি মুদ্রাপ্রাপ্তির আশীতেও ধন্মকথ| শুনাইতে কু ঠত হইবে না। ফলতঃ যে ধর্টের মূল্য নির্বঝণরূপ মহারত্ব, এই সকল ব্যক্তি তাহ চীবরদি উপকরণ, কি বা। কাঁধীপণাদি সু্াক্$প অকিঞ্চিৎকর পদার্থের বিনিময়ে বিক্রপন করিতে প্রবৃত্ত হইবে_পুতিতক্রের বিনিময়ে লক্ষমুদ্রা সুন্যের চন্দন দান করিবে। কিন্ত ইহাতেও আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। আপনার দ্বাদশ স্বপ্ন কি বলুন । 

দ্বাদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল-_ 
“দেখিলাম যেন একটা শুল্তগর্ত অলাবুপাত্র জলে ডুবি গেল। ইহার ফল কি হইবে, প্রো! ? রি “ইহারও ফল বহকাল পরে দেখ। দিবে। তখন রাজার! অধাম্মিক হইবেন, পৃথিবী বিপথে চলিবে। তখন রাজার সদ্ব*শজাত কুলপুত্রদিগের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবেন এব অকুলীনদিগের সম্মীন করিবেন। অকুলীলের! প্রতুত্ব লা করিবে কুলীনের। দরিদ্র হুইবেন। রাঁজসন্মুথে স্থানে সর্বত্রই অলাবু পাত্র-সদৃশ অকুলীনদিগের কথ! প্রবল হইবে-_ঘেন তাহার হইন্। হুপ্রতিা লা করিতাছে। ভিক্ষুমজ্বেও পাত্র চীবর বাসস্থানাদির সম্বন্ধে কোন লীমা সর প্রহ'জন হইলে ছু শীল ও পাপি্ট ভিন্ুদিগের বাক্যই বলবৎ বলিয়! পরিগণিত হইবে, সুশীল ও বিনক্ী ভিক্ষুদিগের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না। ফলতঃ সমন্ত বিষয়েই অনাবুপাত্রসদশ অন্ত,সারহীন ব্যকিদিগের সরবত প্রতিপন্ত হইবে? ভব ইহাতেও আপনার কোন ভঙ্গ নাই। আপনি ত্রয়োদশ স্বপ্ন কি বনুন ।* 



শ৭--ম্হান্বপ্প জাতক । 
১৬৩ 

ভ্রেযোদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল-_ 

দেখিলাম, গৃহপ্রমা? প্রকাও প্রকাও শিলাধওসমূহ নৌকার ন্যায় ভাদিয়! যাইতেছে। ইহার ফল কি 

বলুন। 

“হারও ফল পুব্বোক্ত সময়ে দেখ যাইবে। তখন অরধা্মিক নৃপতিগণ অকুলীনদিগের সম্মান করিবেন, 

অকুলীনের! পরতৃহ্ব লীভ করিবে, কুলীনদিগের ছু্দশীর মীন! 
পরিসীন| থাকিবে না। তখন লোকে কুলীনদিগকে 

তুচ্ছ জান করিবে, অকুলীনদিগের সম্মান করিবে! রাজনশ্ুখে, সন্্রতবনে, বিচারস্থানে, কুতীপি শিলাথগনদূশ 

দারবান বিচারকুশল কুলপুত্রদিগের কথা লো'কের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না, তাহ বৃথা ভাসিয়া থাহবে , 

তাহার! কোন কখ। বলিতে চাহিলে অকুলীনেরা! পরিহাস সহকারে বলিবে, “এর! আবার কি বলে? তিঙ্ু 

মজ্দেও এইবূপে অদ্ধার্থ ভিক্ষুর কথার আদর থাকিব
ে না, উহা কাহারও হৃদয়ের তলদেশ স্পর্শ করিবে ন! 

আবর্জনার সাত ভািয়। যাইবে। কিন্ত হাতও আপনার কৌন ভয় নাই। এখন আপনার চতুদ্রশ স্বপ্ন বলুন 1” 

চতুর্দশ স্বপ্ন ও তাহার ফল 

দেখিলাম মধুকপুল্প প্রমাণ * হুর ক্ষু্র মওুকেরা মৃহাবেণে একট! প্রকাণ্ড কৃঝণ বর্পের অনুধাবন করিয়া! 

তাহাকে উ.পননালের স্যান্ন খণ্ড বড করিস! খাই
য়। ফেলিন। এক্বপ্লের কি ফল হইবে বলুন।” 

“হার ফল বহৃকাঁল পরে ঘটবে। তখন লোকক্ষয় আর হইবে , লোকে প্রবল রিপুর তাঁডনায় তরুণী 

ভাঁধ্যাদ্িগের বশীভূত হইয়! গভিবে, গৃহের ভৃত
্য ও দানদ।দী, গৌনহিযাদি আদ্র এবং সুবর্ণরজতারি ধন, সমন্তই 

এহ সকল রমনীদিগের আয়ত্ব হইবে, স্বামী খন লিজা করিবেন, "অক পরিচ্ছদ বা অমুক সর্দ বৌপ 

কোথায় আছে', তখন তাঁহারা উত্তর দিবে যেখানে খুসি সেখানে থাকুক, তোমর! তোমাদের আপন কাজ কর 

আমাদের ঘরে কি আছে ন| আছে, তাহ! তোরা জানিতে চাও কেন? ফলতঃ রূমণীগৰ নান প্রকারে ভর্তাদিগকে 

তৎসন করিবে বাক্যবাঁণে জর্জরিও করিতে এবং জীতদবাসের হাক আয়ন করিয়া! আপনাদেক্স আধিপত্য স্থাপন 

করিবে। এরূপ হওযও থে কথা, সধুকপুপপ্রমাণ মণ্ককর্তৃক কৃষমর্পভন্দণও সেই কথা। কিন্ত ইহাতেও 

আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আপনার পঞদশ বপন কি বনুন। 

প্ধস্দশ স্ব ও তাহার ফল__ 

"দেখিলান দ্শবিধ অনদ্ধন্দবিশিষ্ট + এক গ্রাম্য কাক কাঁঞনবর্ণপক্ষযুক্তহবর্দরাজহ*মপরিবৃত হইও) বিচরণ 

করিতেছে। ইহীর কি ফল হইবে? 

“হারও ফল বহুদিন পরে হইবে । তখন রাজার! নিতান্ত দুব্বল হইয়া গড়িব
েন, এব' গশান্থাদিতে ও 

ুদ্ধবিদ্যায্জ অনভিজ্ঞ হইবেন। তাহার! রাঁজানর্ট হইবার আপশ্কায় ন্বজাতীনর কুলপুত্রদিগের হন্তে কোনরূপ 

্রতুত্ব রাঁখিবেন না, পরন্ত নীচ জাতীয়
 দাস নাপিত প্রভৃতিকে উচ্চ উচ্চ পদে নিখ

ুক্ত করিবেন। এইরূগে 

জাতিগোত্রসম্পশ্ন ধুলপুত্রগণ রাজপ্রসাঁদে বফিত হইয়। ভীবিকানিব্বাহের নিমিত্ত কাক প্রিচয্য। নিরত সুবর্ণ 

রাঁজহ'সদিগের স্যার জাতিগৌত্রহীন অকুলীনদিগের উপানন। করিবেন। কিন্ত ইহান্তও আপনার কোন 

আশঙ্কা নাই। আপনার যোঁড়শ স্বপ্ন কি বলুন 17 

যোড়শ স্বপ্প ও তাহার ফল 

“এতকাল দেখিয়াছি বৃকেরাই ছাগ বধ করিয়! আহার করিয়াছে কিন্ত স্বপ্নে দেখিলাম ছাগে বৃকদিগের 

অনুধাযন করিতেছে এবং তাহাদিগকে ধরিতবঁ মুসুর করিয়া থাইতেছে। বৃকগণ দুর হইতে ছাগ দেখিবানাত্র 

নিতান্ত ভীত হইয়! পলায়ন করি
তেছে এব* গুল্মগহানে আঁশ্রক্প লইতেছে। 

এন্বপ্রের ফল কি বলুন। 

পইহারও ফল সুদুর ভবিত্যতে অহাশ্থিক রাঁজাদিগের সনে দেখা যইবে। তখন অকুলীনগণ গালা গ্রহে 

্রতুত্বতোগ করিবে এব কুলীনের অবন্তোত ও দুর্দশাশ্রস্ত হইবেন। বাঁদার প্রিঃপাতগণ ধর্্বাীধিকরণেও 

ক্ষমতাশাবী হইবে, এব* প্রাচীন কুলীনদিগের ভূদি ও পরিচ্ছদাদি সন্ত নমপপ্তি আত্মসাৎ করিবে। ঝুলীনেরা 

ইহার প্রতিবাক করিলে তাহারা ভাহাদিগকে বেত্রার। প্রহার করিবে এবং গরীব! ধরি বহিষ্কৃত করি) বলবে, 

"ভোমরা নিজেদের পরিমাণ বুঝনা। থে আনীতের সহিত বিবাদে প্রবৃত হইঙ্গাছ। বলাতে বলিয়া তেদাদের 

হন্পবাদি ছেদন করাই ছুর্দশীর চূড়ান্ত ঘটাই।* ইহীতে ভয় পাই কুলীনগণ বলিবেন 'এ সকল দ্রব্য 

আমাথের নহে, আপনাদের , আপনারা
ই এ সন্ত রহ? করুন ॥ অনন্তর ডাহার! স্ব স্ব গৃহে গন করি 

* মকর ফুল। 'ষধুক* শব্দে অশেটকও বুক্কাগ। কি এখানে দে অর্থ ধরা যাইবে ন। 

+ নির্মচ্ছত প্রন্থৃতি দৌধ॥ সচরাচর সাতটি অসন্ধত্দর উল্লেখ ঘেখধাবায়। অথবা! ইহাতে ধশ অরুন 

কন্্ও বুঝা ইতে গানে [ ১৭৮ পৃচ্ের টিক আব )। ঁ 



১৬৫ প্রথম লিপাঠ 

প্র!ভয়্ে লুকাইয়া থাঁকিবেন। ভিক্ষুবমাছেও এইরূপ বিশৃঙ্খলত| ঘটিবে , তুরনতি ভিক্ষুগণ ধাম্মিক ভিক্ষুদিগকে 
যথারুচি উপদৃত করিবে, ধাম্মিক ভিক্ষুথণ অশরণ হইয়া ধনে পলায়ন করিবেন। ফলতঃ স্বপরদৃষ্ট ছাগভয়ে 
বৃকগণ যেমন পলায়ন করিয়াছে, সেইকপ অভিজাতগণ শীচব*ণীয় লৌকের ভয়ে এবং ধাঁন্মিক ভিক্ষুগণ অধাশ্মিক 

ভিহ্মুদিগের ভয়ে পলীয়নপরর হইবেন। কিন্ত ইহাতেও আপনার কোন অমঙ্গলের আশঙ্ক| নাই , কারণ এ 
স্বপ্নের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ । ব্রাহ্গণের। যে বহু বিপত্তি ঘটবে বলিয়া! আপনাঁকফে ভয় দেখাইয়াছেন তাহা শান্তঙ্গত 
নহে, আপনার প্রতি স্রেহসন্ভুতও নহে , অতন্ত অর্থলালমাবশতঃই তাহার! এইনপ বলিয়াছেন ।? 

শীন্তা উত্তরূপে ষোড়শ মহাঁন্বপ্রের ব্যাখ্যা করিয়া! বলিলেন, “মহার1জ, অ।পলিই যে প্রথম এই সকল স্বপ্ন 

দেখিলেন তাঁহা নহে, অতীত কালের রাঁজারাও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং তখনও ত্রাঙ্গণেরা তদুগলক্ষে 
যজীমুষ্ঠানের ছল পাঁইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে পণ্ডিতদ্দিগের পরাদর্শে রাজারা বৌধিসত্বের নিকট গিয়া শ্ব্বৃত্ান্ত 
বলিক্বাছিলেন এবং আদি যেমন ব্যাখ্যা করিলাম, বৌধিসত্বও তখন সেইকপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।' অনন্তর 
শান্তা রাজার অনুরোধে নেই অতীত কখ! বলিতে আরম্ভ করিলেন :---] 

অতীতিকাণে বারাণলীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোঁধিসত্ব উদ্ীচ্য ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। বয়:প্রাপ্তির পর তিনি খধিপ্রব্রজ্যা অবলশ্বনপূর্ব্ক অভিজ্ঞ, ও সমাপত্তি লাভ করিলেন 
এবং হিমালয়ে অবস্থান করিয়া ধ্যানসুথ ভোগ করিতে লাগিলেন । 

আপনি যেমন শ্বপ্র দেখিয়াছেন, রাজ। ব্রহ্মদত্তও এদিন সেইবপ স্বপ্ন দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের 
নিকট তাহার ফল জিভ্তাসা করিলেন। ব্রাহ্গণেরা শ্বস্তায়নার্থ য্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন । 
এই সকল ব্রা্ষণদিগের মধ্যে এক জন তরুণবস়্ঙ্ক মেধাবী অন্তেবাসিক ছিলেন তিনি 
আচাধ্যকে জিভ্রাসা করিলেন, আপনি আমাকে বেদত্রকন শিক্ষা দিয়াছেন । একের প্রাণসংহার 
দ্বার অপরের মঙ্গল সম্পাদন অসম্ভব, বেদে এই মম্মের একটা বচন আছে বলিয়। মনে হয় ন! 
কি” আচার্য্য বলিলেন, “বৎস, এই উপায়ে আমাদের বছধনপ্রান্তি ঘটিবে। তুনি দেখিতেছি 
রাজার ধন রক্ষার জন্ত ব্যন্ত হইস্াছ।” অন্তেবাসিক বলিলেন, “আচাধ্য, আপনাদের যেরূপ 
অভিপ্রান্ন হয় করুন, নামার এখানে থাকিয়া! ফল কি?” এই বলিয়া তিনি সেই স্থান পরি 
ত্যাগপৃব্বক রাজার উদ্যানে চলিক্জ! গেলেন । 

মেই দিন বোধিসত্ব ধ্যানযোগে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারি! ভাঁবিতে লাঁগিলেন-_“আমি 
অগ্ত লোকাণয়ে গেলে অনেককে বন্ধনমুক্ত করিতে পারিব।” অনন্তর তিনি আকাশপথে 
বিচগণ করিয়া রাজোগ্যানে অবতরণ করিলেন এবং মঙ্লশিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন-_ সেথানে 
তাহার দেহ হিগ্ঘী প্রতিমার স্তায় শোভা পাইতে লাগিল। অন্তেবাসিক বোধিসত্বের নিকট গিয়া প্রণিপাত পূর্বক একাত্তে বিশ্রৰভাবে উপবেশন করিলেন। অনন্তর উভয়ে মধুবালাঁগ আরম্ত করিঘেন। বোধিসত্ব জিন্তাসা করিলেন, “বাজ বথাধন্ম রাজ্যপাঁলন করিতেছেন কি ৰা অস্তেবাসিক উত্তর দিলেন, প্রাজ। নিজে ধাস্মিক, কিন্ত ব্রাহ্মণের! তাহাকে বিপথে লইয়! 
বাইতেছেন। তিনি যোলটা স্বপ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন » বর্ষণের! এই সুযোগে যজ্ঞের ঘটা আরম্ভ করিয়াছেন । আপনি যদি দয়! করিম! রাজাকে প্রকৃত স্বনফণ বুঝাইয়! দেন, তাহা হইলে বহু প্রানীর ভয় বিমোচন হইতে পারে।” বোধিসত্ব 
ঝলিলেন “তাহা সত্য বটে , কিন্ত আমি রাঁজাকে চিনি না, বাজাও আমাকে চিনেন না । তবে রানা যদি এখানে আমিয়৷ আমায় জিজ্ঞাস! করেন, তাহ! হইলে স্বপ্রফল ব্যাখ্যা করিতে পারি ।” অস্তেবাদিক বাঁললেন, "আমি এখনই গিয়া বাজীকে আনক্পন করিতেছি , আঁপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত মুহূর্তকাঁল অপেক্ষা করুন|» বোধিসত্ব এই প্রন্তাবে ল্মত হইলে অস্তেবাসিক বাঁজসমীপে গম বলিলেন, মহারাজ, এক ব্যোষচারী তপব্থী আসিফ়া উদ্তানে অবস্থিতি করিতেছেন ! তিনি আপনার শ্বপ্রষল ব্যাথা করিতে সম্মত হইন্না আপনাকে 
সেথানে যাইতে বলিয়াছেল।” 



৭৮_ইল্লীদ জাতক । 
১৬৫ 

এই কথ। শুনিয়া বাজ! তৎক্ষণাৎ, বহু অন্থচরের সহিত সেই উদ্যানে গিয়। তপস্বীর চরণ 

বন্দন। করিলেন এব” একান্তে উপবেশনপুক্বক জিজ্ায়। করিলেন, ণতগবন্, আপনি আমার 

্বপ্ুফন বলিতে পারিবেন একথা সত্য কি?” পপারিব বৈ কি, মহাঁরাল আপনি কি কি স্বপ্প 

দেখিয়াছেন বলুল।% রাজ] “যে আজ্ঞা” বলিয়া স্বপ্ন বর্ণন আরম্ভ করিলেন £ 

বৃষ বৃক্ষ ধেনু বধ্ন ইত্যাদি 

ও আঁপনি এখন বে পর্য্যারে স্বপ্নগুলি বলিলেন, শর্ত ও ঠ
িক সেই পধ্যায়ে বলি 

বপ্বৃত্ান্ত গুনিয়। বোধিসব বলিলেন
, “মহারাজ, আর বলিবার প্রয্নোজন নাই । ইহার 

কোন স্বপ্ন হইতেই আপনার কোন 'আশফা
র কাৰণ নাই ৮ এইকপে রাজাকে আশখত্ত করিয়! 

এব, বন্প্রাণীর বন্ধন মোচন করিয়! সেই মহাপুর্রষ ুনর্ধার আকাশে উদিত হহলেন এব' 

সেখানে আদীন হইয়া ধম্মোপদেশ দিতে দিতে রাজাকে পঞ্চশীলে প্রতিঠাপিত কবিলেন। 

তিনি উপহার কালে বলিলেন, প্নহাবাঁদ, অতঃপব ব্াক্মণদিগ্রের মহিত মিলিয়া কখনও 
পশু 

ঘবাতকন্মে লিপ্ত হইবেন না” ইহার পব বৌধিস্ব আকাঁশপথেই নিজ বাগস্থানে ফিরিক! 

গেলেন। ব্রহ্মদত্ত তদীয় উপদেশামুমারে চলিলেন এব” দাঁনাদি পুথ্যকণ্ম সম্পাদন পুর্বক 

কন্মানুরূপ ফলভোগীার্ঘ বাঁকাণল
 দেহত্যাগ করিলেন। 
55882128155 

[কথান্তে শীন্ত। বলিলেন “কৌশলরাঁজ আপনার কোন ৩ নাই। আনন্তর শান্তার আদেশে যজ্ঞ বদ্ধ +ব 

গশুপক্ষিগণ বন্ধনবিসুস্ত হইল। 

সমবধান--তখন আনন্দ ছেল রাজা বর্ধত সারীপুত্র ছিল মেই অন্তেবাসিক এব আমি ছিলাম দেই 

তগস্থী।] 

এ৮_ইঞ্লীল-জাতন্ক । 

[ শান্ত, জেতবনে জনৈক কৃপণ শ্রেনীর সন্বন্ধে এ
ই কথা৷ বলিয়াছিলেন। 

শুনা যান রাঁজগৃহের নিকট শর্করানিগম না
মে একটা নগর ছিল ॥। সেখানে অশীতিকোটিহুবর্ণের অধিপতি 

মৎসরী কেশিক নাঙে এক অতি কৃপণ শ্রেনী বন্দ করিতেন । ভিনি ক
াহাকে তৃণায্রে করিয়াও তৈলবিন্দু 

দান করিতেন দ। নিছেও 
কিছু ভোগ করিতেন না। কাজেই বিপুল এরশয্য দার! তাঁহার নিজের পুন্রকন্য। 

রা শ্রমণ ব্রী্গণ কাহারও কোন উপকার হইত না উহ
! রাক্ষদপরিগৃহী৩ পুক্তরিণীবৎ সকলেরই অন্পৃগ্ঠ 

ইল) 

একদিন অত্যুবে শীল শম্যাত্যাগপূর্ববক ত্রিভুবনে কে কৌধাগর বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে 

মহাকরুণ।পরবশ হইয়। তাহ! অবলোকন করিতে করিতে জানিতে পাঁরিলেন পঞ্চচছ্ারি শদ্ যোজন সুর 

সনত্রীক নখনরী কৌশিকের ক্রোতাপত্তিফল-প্রাপ্তির সমগ্র উপস্থিত হইয্লাছে। 

ইহার পুক্রদিন প্র শ্রেতী গাজীর গহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত রাজগৃহে সদন করিক্সাছিলেন। গৃহে 

প্রতিগমন করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইল
েন এব হ্ষুধার্ত জনপদবাসী কাপ্লিকদিক্ত পিষ্টক ভক্ষণ করিতেছে । 

ইহাতে তাহার হদয়েও প্ররূপ পিক খাইবার বাসনা ভরন্সিল। কিন্ত তিনি ভাবিলেন শনসানি যদি পিক 

খাইব বলি তাহ! হইলে বাডীসুদ্ধ নক্ষলেই খাহত
ে চাঁহিবে এব অনেক ততুল স্ব ও গুড় নষ্ট করিতে হইবে। 

অতএব মনের ইচ্ছা মনেই লঙ়্ করিতে হইল কাহারও নিকট এ্রক!শ 
করিব না " হহ স্থির কৰি? তিনি 

ইচ্ছা নিকুদ্ধ করিযা। বিচরপ ক
রিতে লাগিলেন কিন্ত ত্রমে হই সমস ধাইতে লীগ্গিল তাহার শরীর তই 

পাতুবর্ন হইতে আস্ত করিল এব শীর্ঘদ্েহের উপর ধমনিগুলি রম্ছ,র স্কা্ ভাসিয এঠিল॥ দলের তব 

কিন্ত তখনও ভাশরের 

গোপন করিতে অননসর্থ হই তিনি শছনকক্ষে গিরা শখ্াার পড়িয়া রহিলেন । 

অপচয়দষে তিনি কাহারও নিকট কোন কথ! প্রকাশ করিলেন না। শেবে সাহার ভাধ্যা আদি তাহার পিঠে 

হাঁত হুলাইতে বুলাইতে জিপ
 করিলেন পআার্ধপুতজ আগনার কোন অহৃখ করিয়াছ

ে কি? 

প্রেমী হলিলেন "না আনার কৌন অহ্খ করে
 সাই ।” স্তরে রান কুশিত হইয়া

ছেন কিঃ না রাজা 

কুপিত হইবেন কেন?” ছেলের! বা) চাকর চাকরাশীর! কি আপনার 
কোন অভীতিকর কাধ্য করিয়াছে 



5৬৬ প্রথন নিপাঠ 
পাপা পাপ পাপাশাশাশিপিশিশীশশীশাপাপাপাপপীপিপাপিপিপিিপিপিপিপিশিপাপিসিিিিউিলিসিলসিিপাপিপিপিসিসিপপাশী 
“তাহাও কেহ করে নাই।* “তবে আপনার কোন দ্রব্য থাহতে ইচ্ছা হইয়াছে কি?” এ প্রশ্নে কিন্ত 
শ্রেষ্ঠ পিরুত্তর রহিতেন কারণ মনের কথ। প্রকাশ করিলেই ধনহাঁনি হইবার সন্তাবন। গৃহি ॥ বুঝিলেন 
মৌন ষম্মতিলক্ষণন * কাঁজেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন *বলুন ন! আয্যপুত্র আপনার কি খাতে হচ্ছ! 
হইয়াছে ।” জেঘ্টী গিলিতে গিলিতে উত্তর দিলেন একটা! লিনিষ থাইতে ইচ্ছ! হক বটে” "ফোন 
দিনিষ আধ্যপুত্র? "ইচ্ছা হয় আদাঁনিতে ভিজান পিঠে খাই। 

“এতক্ষণ একথা! বলেন নাই কেন? আঁগনাঁর অভাব কি? আনি আসানিতে তিজান এত পিঠ| তৈয়ার 
করিয়। দিতেছি যাহা এ শর্করানিগমের সমত্ত লোকেও থাইয়! শেষ করিতে পারিবে ন1।* 

“নগরের লোককে দিয়া কি হইবে? তাহারা যেযাহ! পারে নিজেরা থাটি়[থাইবে।  *তাহা না হয় 
আমাদের এই গলিতে যে সকল লৌক আছে তাহাদের জন্যই তৈয়ার করিব” “তোমার ভাঁগারে ধন 
রাখিবার স্থান নাই? আচ্ছ। আমাদের বাঁড়ীর লোৌকজনদিগের জন্তই আহোজন করিব। *তুমিত 
দেখিতেছি কল্পতরু হইয়! বসিয়াছ।* "তবে কেবল ছেলেদের জন্য তৈয়ার করি * “ছেলেদিগকে এর মধ্যে 
টানিয়া আন কেন?” স্তাহাতেও যদি আপত্তি হয় তবে কেবল আমাদের স্বামিন্ত্রীর পরিমাণে প্রন্রুত করা 
যাইক।” "তুমি বুঝি ভাগ না লইয়া ছাড়িবে না? "বেশ আমিও চাই না। কেবল আপনার জন্যই আয়োজন 
করিতেছি।” "এখানে পিঠা তৈয়ার করিলে বহলে।কে দেখিতে পাইবে । তুমি কিছু ক্ষুৰ চাহি লও তাহার সস ষেন একটাও গোটা চাউল না থাকে তাহার পর উনন কড়া ও একটু একটু দুধ হি মধুও গুড় লইয় সাভতালায় গিঃ পিঠা বাজ আমি সেখানে বিরলে বসিয়া আহার করিব 1” শ্রেঠিগৃহিগী “তাহাই করিতেছি" বলিয়! নিজেই সমন্ত উপকরণ বহন করিয়া সপ্তমতলে আরোহণ করিলেন এব দাঁসদাসীদিগকে বিদায় দিয়া স্বামীকে ডাকিতে গেলেন। শ্রেনী সিড়ি দিয়া উপরে ভ্তিবার সমস্ব প্রত্যেক তলের দ্বারগুলি অর্গলরুদ্ধ করিয়া গেলেন এব সপ্তমতলে উঠিঘা সেখানকারও দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর িশি উপবেশন করিলেন গৃহিণী উনন হািলেন কড়া চাপাইয়া দিলেন এব পিষ্টকু পাঁক 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন) 

এদিকে প্রত্থাষে শস্ত। স্থবির মৌদ্ গল্যাসনকে বলিলেন রাজগৃহের অনতিদুরবত্তাীঁ শর্করা নিগমদাসী মৎসরী শ্রেনী একাকী পিষ্টক ভক্ষণ কল্িবার অভিপ্রায়ে পাছে অন্য কেহ জানিতে পারে এই আশঙ্কায় সপ্তমতনে বন্ধনের ব্যবস্থ। করিয়াছে। তুমি সেখানে গি্া! এ ব্যক্তিকে আত্মম যম শিক্ষা! দাও এব স্বীয় হ্ধ স্বৃত মধুক গুড পিশুক প্রভৃতি সহ পুরুষ উভমকে জেতবনে আনয়ন কর। আমি আজ পঞ্চশত ভিক্ষুদহ বিহারেই অবহ্থিতি করিব এব এ পিগুক দ্বারা! সকলকেই ভে।জন করাইব। 
স্থবির মৌদ্গল্যায়ন আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শর্করানিগমে শ্রেতিভবনে উপনীত হইলেন এব এ্বিগ্রপ্র অন্তববান ও বহির্বাসে পরিশ্েভিত হইয়। সপ্তমতলের বাতায়নসমীপে মনিসয় যুন্তির স্যায় আকাশে দাড়াইর। রহিলেন। 

হিরেবেওণে অলিয়। উঠিকস। * বলিলেন “কহে শ্রমণ আকাশে দাঁড়াইয়া থাকিলে কি লাভ হইবে বল ঠা দুলে থাকুক থার বার পাচারি করিয়। পখহীন আকাশে পথ প্রত্তত করিলেও এখানে তিক্ষ| মিলিবে 
এই কথা শুনিবামীত্র স্থবির আকাশেই ইতত্তত পাদচারণ আরন্ত করিলেন। শ্রেষী কহিলেন *গাদচারণ করিয়। কি লাভ পদ্ামনে বসিয়। থাকিলেও কিছু পাইবে না স্থবির তৎক্ষণাৎ আকাশে পগ্মানেই সমাসীন হইলেন শ্রেহী কহিলেন ওখানে বসিয়া খাকিণে কি হইবে? বাতাযননের দেহলীতে আসিয়া দাডাইলেও কোন ফল দাই ৮ স্থবির তখন দেহলীর উপরেই আলিয়া ধাড়াইজেন শরেষ্ঠী আবার কহিলেন থেহলীতে দাঁড়াইলে কি হবে বল ? মুখ হইতে ঘুম উদ্গিরণ করিলেও তিক্ষা পাইতেছ না।” স্থবির ধুমই ডদ্সিরণ আরম্ত করিলেন সমন্ত প্রাসাদ ধূপূর্ণ হইল শ্রেচ্রীর চন্মুঘ য়ে যেন সুচী বিদ্ধহইতে শাগিশ। পাছে 
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উহাকে বিদীয় হইতে বল।” শ্রেঠিপতথী অ্মাত্র পিঠালি লইয়! কড়াতে দিলেন
, কিন্তু উহ! ফুলিয়! বড় হইতে 

হইতে সমস্ত কড়া পুরিয়। উঠিল) এত প্রকাও পিষ্টক দেখিয়া শ্রেচী বলিলেন “ককিয়াছ কি? কত পিঠালি 

দিযাছ? অনন্তর তিনি হাতার কোণায় বিন্দুমাত্র গিঠানি ইয়া কড়ায় দিলেন, কিন্তু ইহীও ফুলিয়া 

পূর্বাপেক্ষাও বড একখানা পিঠ হইল। ইহাঁর পর শ্রে্চী আরও অনেকবার ক্ষুদ্র পিক প্রত্তত কক্সিবার 

চেহা কর্সিলেন কিন্তু ছোট হও দুরে থাকুক সেগুলি উত্তর
োত্তর বড়ই হহতে লাগি

ল । ইহাতে শ্রেঠা নিভান্ত 

দিক হইয়া * পডীকে বলিলেন, তত্র যাহা প্রস্তত হইগাছে তাহা হইতেই উহাকে একখান! পিষ্টক দাঁও।” 

কিন্ত শ্রেষঠিত্ী যেদন চুড়ি হইতে একখানা পিষ্টক তুলিতে গেলেন অমনি অন্ত পিষ্টকগুলি তাঁহার সঙ্গে 

লাগিয়া গেল। িনি বলিলেন, "আধ্যপু। মম্তপিষ্টক এক সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে ছাডাইতে পাঁরিতেছি 

না। শ্রেগ্ী বলিলেন আমি ছাড়াই দিতেছি কিন্ত তিনিও ছাডাইতে পাঁরিলেন না। তন স্বামী 

তরী দুইজনে পিষ্টকপঞ্পের ছুই গাঁশ ধরিয়া টানাটানি আরগ্ত করিবেন, কিন্ত ভাহাতেও কৌন বণ হইল না| 

পিষ্টকের সঙ্গে এইবপ ব্যায়াম করিতে করিতে শেষে শ্রেষ্ঠীর শরীর দি ঘাম ছুটিল এব" তাহার ভয়ঙ্কর পিপাসা 

পাইল! তিনি পরীকে বলিলেন ভন্বে আমার পিকে প্রয়োভা নাই চুপি ষন্তই এই ভি্ুকে 

দান কর।” 

শ্রেইীপর্ী চুপড়ি লইয়। স্থবিরের দিকে অগ্রসর হইালেন। তখন স্থবির উভয়কে ধর্সোপদেশ দিলেন
 এব* 

অরিরত্রের নাহাত্য শুনাইলেন। দানই প্রকৃত যজ্ঞ এই তব শিক্ষা দিয়া তিনি দানফলকে গগনতনস্থ চত্দ্রমার 

স্থায় প্রকটিত করিলেন। তচ্ছুবণে প্রমন্তচিত্ হইস়্া শ্েগী বলিলেন “ভগবন্, আপনি ভিতদ্ধে আহুন এব 

পথ্যন্কে বসিয়া! পিষ্তক ভক্ষণ করুন * 

হুষির ঘলিলেন* *নহাশ্রেটিন্। সম্যবসন্ুত্ধ পকশত ভিক্মুহ বিহারে অবস্থিতি করিতেছেন যদি অত
িরুচি 

হয় চল্প, এই সকল পিষ্টক ও ক্ষীরাদিদহ তোমাকে সন্ত্রীক তাহার নিকট লইয়। যাই।* "শান্তা এখন কৌধায় 

অবস্থিতি করিতেছেন?" “এখান হইতে পঞ্চতারিশদ্যোজন দুরস্থ জেতবন বিহারে এত পন অতিক্রম 

করিতে যে বহু সময় লীগিবে | *তোমার যদি ইচ্ছা হয় মহাশ্রেিন্ তাহ! হইলে আমি খদ্ধিবলে তোমাদিগ্রকে 

এখনই দেখান লইয়া! যাইতেছি। তৌমার প্রাসাদের সৌগানাবলীর শরর্ধভাগ যেখানে আছে সেখানেই রহিবে 

কিন্ত ইহার অপরপ্রান্থ জেতবনদ্বারে স্থাপিত হইবে। কাঁজেই প্রাসাদের উপরিভাগ হইতে নিয্নতন তথে 

অবতরণ করিতে যতটুকু সমগ্জ আবগ্ঠক তাঁহার মধ্যেই আনি তোমাকে জেতবনে লইয়া যাইব ।” শেষী বলিলেন 

"বেশ, তাহাই করুন । 

তখন স্থধির সৌঁপানাঁবলীর অগ্রভাগ সেখানেই রাখিয়। আদেশ দিলেন “ইহার পাদমূল জেততবনের ছারদেশ 

স্র্শ করুক। তনুহূর্তে তাহাই ঘটিল। এইক্সপে স্থবির শ্রেটঠিদম্পতীকে, যতক্ষণ ভীহার! প্রসাদ হইাতে 

অব্তর্ণ করিতে পারিতেন তদপেক্ষীও অল্প সময়ে জেতবনে ল্ইয়া গেলেন। 

শেস্টিদম্পতী শান্তার সমীপে উপনীত হইয়। নিবেদন করিদেন *ভোবনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। শান্ত 

ভৌহ্রনাগারে প্রবেশপৃব্বক ভিক্ষুসজ্বপরিবৃত হইয়। বুদ্ধীসূনে উপবেশন করিলেন সহাশ্রেঠী বুদ্ধ প্রমুখ ভিশ্মুদিগের 

চন্টে দক্ষিণার্থ জল ঢালিয়। দিলেন , তাহার সহধশ্মিণী তখাগতের ভিক্ষাপাত্র একখানি পিগ্ুক রাখিলেন। 

তখাগত তাহা হইতে প্রাণধারণমাত্ৰোপযোগী কিয়দ শ গ্রহ? করিলেন প্চশত্র ভিক্ষুও তন্মাত্র আহার 

করিলেন অতংপর শ্রী ঘুত-সধু শর্করামিত্রিত ছৃদ্ধ পরিবেষণ করিফোন। শব শিহাসহ শান্তার ডৌজন 

শেষ হইল। যহাশ্রেীও সন্ত্রীক পরিতৌষসহকারে আহার করিলেন, তথাপি পিষ্টক নি*শেষ হইল না। 

বিহারবাঁসী অন্ত সমন্ত ভিক্ষু এব ডচ্ছিষ্টভৌভীর] 1 পযন্ত উদ্রপূর্ণ করিয়া আহার করিল। তখন সকলে 

শান্তাকে যলিলেন "ভগবন্ পিষ্টকের ত হ্রাসের কোন চি দেখা যাইতেছে ন।1 শান্ত) বলিলেন, "এখন 

ভবে যাহা আছে বিহীরদ্বারে ফেলিঞ। দাও ।' তখন তাহীর। বিহারদ্বারের অন[িদুবন্তী একটা গহ্বরে 

ভিতর উহা ফেলিশ্ দিল। অদ্বাপি লৌকে সেই গহ্যরের এক প্রান্তকে *কপল্পপুব নামে নির্দেশ কিয়! 

খাকে|$ 

অতঃপর মহীশ্রেচী ও ভাহীর পরী শান্তার সমীপে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শান্ত! ঠাহাদিগের ঘলের 

অনুমোদন করিলেন « তচ্ছবণে সেই দল্পতী শ্রোভাপন্তি ফল আঁ হইলেন এবং শান্তার চরণ বন্বনা করি 

*» মুলে নিখ্যিহ। আছে। সংকত শি্ধহ । 

1 মুলে বিঘাসাদে” এই পদ আছে; সস্ভৃত বিঘসঘা বা ব্ঘ্সাশ | 

$ কগলল্খাপড়া, পুহ (পুল) শ পিষউক। 
৮ 
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বিহারে সৌপানারোহপূর্ব্বক স্বভবনে উপনীত হইলেন। অতঃপর মহাশ্রেতী বুদ্ধশলনের উন্নতিকল্পে 
নিদের অশীতিকোটি স্বর্ণের সমন্তই মুক্তহপ্তে ব্যয় করিলেন । 

পরদিন সম্যকসঘুদ্ধ ভিক্ষাচধ্যান্তে জেতবনে প্রতাগদন পূর্বক ভিক্ম্দিগকে বুদ্ধোচিত উপদেশ দিয়] গন্ধ 
কুটারে প্রবেশ করিলেন। সা্ংকালে ভিগ্ুগণ ধর্মসভাঁগ সনধেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "স্থবির সৌদ্গল্যায়ন 
কি মহানুভব। ভিনি মুহ্র্তধ্যে মতৎসরী শ্রেতীর প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া! ভাঁহাকে পরাহতব্রত শিক্ষা দিলেন, 
পিইকাদিসহ সন্ত্রীক জেতবনে আনয়ন করিগ্প! শীন্ত(র সমীপে উপস্থাপিত করিলেন, এব আৌতাপত্তি ফল লাভ 
করাইলেন। তাঁহার এইরূপে শৌদ্গল]ায়নের গুণবীর্তন করিতেছেন, এসন সময় শান্তা সেখানে আগমনপুব্বক 
তাহাদের আলো চ্যমীনবিষয় জানিতে পাঁরিয়। বলিলেন। “ভিক্ুগণ, যধুকর যেমন পুষ্পের কোন পীড়ন না করিয়া 

তাহ! হইতে মধু আহরণ করে, সেইরূপ থে ভিক্ষু কোন গৃহস্থকে ধন্মপথে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহকে 
এ গৃহস্থের কৌনরপ পীড়া বা ক্রেশ ন! জন্মাইয় উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করিতে হইবে। বুদ্ধগুণ প্রচার করিতে হইলে 
গৃহীর্দিগের নিকট এই ভাবেই অগ্রদর হওয়া উচিত । 

ন1 করি পুশ্পের বর্ণের বাত্যয়, 
ন| করি তাহার গন্ধ অপচয়, 

আল যথ! করে মধু আহরণ, 
তুমিও তেমতি গ্রামবাসিজনে 
শিখাইবে ধন্ম অতি সন্তর্পণে 

হয়ো ন! তাদের বিরাগ ভাঁজন। *] $ 

বারাণদীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় অশীতিকোটী সুবর্ণের অধিপতি ইল্লীদ নামে এক শ্রেচঠী 
ছিলেন। মন্গুয্যের যত কিছু দৌব হইতে পারে, ইল্লীসের দেহে ও চরিত্রে তাহাদের প্রায় 
কোনটারই অভাব ছিল না । তিনি খঞ্জ, কুজ ও তিথ্যগ্দৃষ্টি ছিলেন, তিনি ধনে শ্রদ্ধা 
করিতেন না, কিছুতেই মন্তষ্ট হইতেন না) তিনি এতদূর ক্কপণ ছিলেন যে, অপরকে দাঁন 
ক দুরে থাকুক, নিজেও কপদ্দকপ্রমাণ ভোগ করিতেন না। এই নিমিত্ত লোকে তাহার 
ঘুহকে রাক্ষমপরিগৃহীত পুষ্ষরিণীবৎ মনে করিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হ্হার পিতৃ 
পিতামহগণ সপ্তম পুরুষ পর্যাত্ত অকাতরে দাল করিয়া! গরিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি শ্রেঠিপদ 
লাভ করিয়াই কুলাচার পরিহার করিগাছিলেন। হার আদেশে দাঁনশাঁলা ভশ্ীভূত এব 
যাচকগণ প্রন্থত ও বিতাঁডিত হইয়াছিল। ইনি নিয়ত ধনই সঞ্চয় কবিতেন। 

একদিন ইল্লীন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! গৃহে ফিরিতেছেন এমন সমস দেখিতে 
পাইলেন পরিশ্রমক্ান্ত এক জনপদবাদী স্থরাভাও হস্তে লইসগ টুলের উপর বদিয্া। আছে, পাত্র পুরি অনন্গর। পান কবিতেছে এব* মধ্যে মধ্যে এক এক কল ছুর্ন্ধ শুষ্ক মত্গ অতি 
তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছে। এহ জুগুপ্পিত দৃশ্ত দেখিকাও কিন্ত ইললীমের মনে স্থুর! পানের বাসনা জন্মিল। কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “আমি স্থরা পান করিলে দেখাদেখি বাড়ীর অন্ত সকলেও স্রাপান করিতে চণহিবে , তাহা হইলেই ধনক্ষয় হইবে।” কাজেই তিনি তখনকার মত তৃষণ চাপা দিলা চলিয়। গেলেন । ৭2০৭ 4০5৫ 

* এই গাথা ধন্মপর্র হইতে গৃহীত। দীক্ষ উপদেশবলে সাধিত হইবে পীড়ন দ্বারা নহে, গৌতমের এই মহাসম্ব তাহ শিষ্যগণ কখনও ভুলেন নাই। ইহার প্রভীবেই অশোক পরস্থতি বৌদ্ধভূপালগণ বিপুলপ্রতাৰ মম্প্র হইয়াও খন্মস্বক্ধে অসাধারণ ওদাধ্য প্রদর্শন ককিয়! শিল্পঃছেন | পুথি প এক্প সাঁথানীতিন্ন উদাহরণ নিতান্ত ধিরল। গৃথিবীর পাচীন ইতিবৃত্তে আর কুত্র। 
এক চুপড়ি পিক ছার! শতশত লোকের ভূরিভোজনসম্পীদন গৌতমের লো চার়ক। 8৯ চি টানা অতি অল্পমাত্র খাদ্য লইয়! মহলোরকে ভা এক্ধপ দেখা যাক্স। আর্থাগ লীলি প্রভৃতি পাশুতগণ শ্রচরগ্র ্ট 
ভি পটুরপ্রমাণপ্রয়োগদ্ধারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে এয শীবনবৃ্তান্তের পুনরুক্তি নাজ । উ ্ মথি যে বৌদ্ধ কিংবদস্তীর নিকট খণ গ্রহ করেন নাই তাহা কে সদ লিখিত ঘটনাঘয়ের বর্ণনা প্রসণ 



৭৮--ইলীস জাতক । “২৩৯ 
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কিন্ত ইত্রীসের নুরাপানেচ্ছা। অধিকন্ষণ নিরু্ধ থাকিল না। ভাহার শরীর পুরাতন 

কার্পানের সায় পাওুবর্ণ হইয়া উঠিল, শীর্ণ নেহের উপর ধদনিগুলি দেখ! দিল) তিনি শনকক্ছে 

[ি। মঞ্চের উপর শুইয় পড়িনেন॥ তাহার ভাধ্য। তীহাকে তদবন্থ দেখিয়। তাহার পিঠে হাত 

বুলাইতে বুলাইতে দিভাঁদা করিলেন, “আপনার অনুখ করিয়াছে কি?” অনন্তর (প্রহ্য 

পল্প বস্তুতে বেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইক্প অনেক সাধাসাধলার গর ) ব্বানীর প্রক্কত মনোভাব 

বুঝিতে পারিরা। তিনি বলিলেন, “আপনি একা! যতটুকু স্ুরাপান করিতে পারিবেন, আমি 

তাহাই প্রন্তত করিয়। দিতেছি।* ইলীন বলিবেন, “গৃহে হুর. করিলে অনেকেই 

তাহা দেখিতে পাইবে ১ অন্য স্থান হইতে আনিস! এখানে পান করাও অসম্ভব শবে , 

অনেক ভাবি চিন্তিক্। তিনি একটা বুদ্রা বাহির করিয়া শৌিকালগ্জ হইতে একভাও সুর 

ক্রয় করাইয়া! আনাইলেন এবং উহা একজন দানের দ্বন্ধে দিবা নগরের বাহিরে রাঙপথের 

অনতিদুরে নদীতীরবন্কী একটা গুনের নধ্যে লইয়া গেলেন। অনন্তর তিনি দাসকে বিদায় 

দিয়া পাত্র পুরি সুরাপান আরম্ভ করিলেন। 

ইন্ীসের পিতা দানাদিপুণ্যফলে দেবলোকে শত্র্ধপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইন 

যখন স্থুরাপানে নিরত, তথন শত্রুর ননে হইল, “আমি নরলোকে যে দান্ুত পালন করিতাদ 

তাহা এখনও অনুষ্টিত হইতেছে কি লা দেখি।” তিনি প্রভাববলে জানিতে পারিলেন তাহার 

কুলাঙ্গার পুত্র কুলধন্ম পরিহার পূর্বক দানশান! ভশ্দীভূত করিয়াছে, যাচক্ণিগকে প্রহার, 

করছ! তাড়াইয়াছে এবং এতই ক্কপণ হইয়াছে থে পাছে কাহাকেও অংশ দিতে হন, এই 

আশঙ্কার একাকী এক গুনের ভিতর বসি অন্তপান করিতেছে। ইহাতে শর বড ছুঃখিত 

হইলেন এবং সঙ্কল্ন করিলেন "মামি এখনই ছুতলে বাই এবং উপনেশবলে যাহাতে আনার 

পুত্রের দতিপন্দিবর্তন ঘটে, সে কম্মকল বুঝিতে পারে এবং পুণ্যানুষ্ঠীন ছার! দেব লাতে 

সন্্থ হম» তাহার উপায় করিব) 
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অন্য দান করিবার ইচ্ছ! হইয়াছে। অেগ্রিপত্রী উত্তর দিলেন “ম্বামিন আপনার ধন আপনি 
বথেচছ ধান করুন|” শত্রু বলিলেন, “তবে এখনই একজন ভেরীবাদক ডাকাইয়া সমস্ত নগরে 
প্রচার করিতে বল, যে কেহ ন্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা্দি পাইতে অভিলাধী, সেযেন এখনই 
ইন্দীন শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হয়। শ্রেঠিপডী তাহাই কবিলেন এবং অল্পক্গণের মধ্যে সহস্র 
সহম্র লোক ঝুঁডি, চুপডি, বন্ত! প্রভৃতি হাতে লইয়া ইল্লীসের দ্বারে সমবেত হইল । তখন 
শক্র নণ্তরত্রপুর্ণ ভাঙার খুলিয়। দিলেন এব* উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন, “এই ধন তোমা 
দিগকে দান করিলাম, যাহার যত ইচ্ছা লইয়া! যাও |» এই কথা গুনিবামাত্র উহার! প্রথনে 
যে যত পারিল ধন বাহির করিয়া সুবিস্তীর্ণ কক্ষতলে রাশি রাশি করিস সাজাই! রাখিল, 
পরে স্ব বৰ ভাগ পূর্ণ কৰিয়া! চলিয়া গেল । 

সমবেত পোকদিগের মধ্যে এক জনপদবাসী ইল্লীদের একখানি বথ বাহির করিয়া উহ! 
নতরত্ধে পূর্ণ করিয়াছিল। গোশালা হইতে গরু আনিয়া সে এ বথে যুতিল এব 
হাকাইতে হাকাইতে নগর হইতে নিজ্্ান্ত হইয় রাজপথ অবলম্বনে চলিল। ইল্লীম বে 
গুনের ভিতব স্ুরাপান করিতেছিল জনপদবাপী তাহাবৰ সমীপবর্তী হইয়। এইরূপে তীহার 
খুণকীর্তন আরম্ত করিল: "আমার প্রস্থ ইলীন শ্রেঠীর একশত বৎসর পরমীযুঃ হউক। 
তিনি যাহা! দান করিলেন তাঁহ! পাইয়া নামি পায়ের উপর প| রাখিক্গ যাবজ্জীবন সুখে 
কাটাইতে পারিব। এ গরু তাহার, এ রথ তীহার, এ রত্ররাশিও তাহার। এ সকল আদার 
মাও আমায় দেন নাই আমার বাবাও আমার দেন নাই» 

অনপদবাসীর কথ! কর্ণগোঁচব করিরা ইলীন ভীত ও ত্রস্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 
প্ব্যাপারটা কি? এ লোকট। দেখিতেছি আমারই নাম করিরা এই সকল কথ! বলিতেছে। 
রাজ! কি আমার সনন্ত বি৩ব প্রজাদিগের মধো লুঠাইয়া দিলেন ?” তিনি নিমিষের মধ্যে ওদের বাহিরে আসিয। দেখিলেন সত্য সত্যই গরু ও রথ তাহার । তখন “অবে ধূর্ত । আমার ক্ষ, আমাগ রথ লইয়া কোথায় যাচ্ছিদ্? বলিয়া তিনি গরুর নাসারজ্জু ধরিয়া ফেলিলেন। 
জনপদবাসীও রথ হইতে লাঁফাইরা গড়িল। সে বলিল, “কি বলিরে ভুয়াচোর ইলীদ শ্রেষ্ঠ 
সদন্ত নগরবাসীকে ধন দান করিতেছেন, তুই কথ। বলিবার কেরে? তাঁহার পর নে 
ইল্লীনকে আক্রমণ করিয়া তাহার মন্তকে ব্তমুদ্টি প্রহাব করিল এব* ব্থ হশকাইয়া চলল , ইননী কাপিতে কীপিতে উঠিয়! দাডাইলেন এব* গায়ের ধুলা ঝাডিয়া! পশ্চা্, পশ্চা্ ছুটিয়া আবার রথ ধরিলেন। জনপদবাসীও রথ হইতে নামিল, ইনীসের চুল ধরিয়া! মাথাটা সাটিতে টাশিয়া বেশ করিত ঠুকিল গলাধাকা! দিয়া তিনি যে দিক্ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই দিকে তাহাকে ঠেলিয়। দিল এব পুনব্বার রথে চডিয়। প্রস্থান করিল 

প্রহারের চোটে ইলীসের নেশ! ভাগিয়। গেল। তিনি কাপিতে কাঁপিতে গৃহাভিমুখে ছুটিলেন এব* লোকে তীহার ধন লইয়া ধাইতেছে দেখিস! একে তাকে ধরিয়া ব্যাপার কি? রাজা কি আমার ভাগ্ার লুঠ করিতে আদেশ দিগ্সাছেন ” বলিয়া চ কার করিতে লাগিলেন , কিন্ত ভিনি যাহাকে ধরিলেন সেই ভাহাকে প্র! করিয়া ভৃতলে ফেলিয়! দিঝ। 
তিনি ক্ষত বিক্ষত দেহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলেন, কিন্ত দ্বারবানেরা তাহাকে কোথায় যাম্, ধূর্ত ৮ বলিয়া ব শবন্ট ছারা প্রহার করিল এব" গলাধাকা দিয়! দরজার বাহির করিয়! দিল। ইমীস দেখিলেন গৃতিক বড খারাপ । এখন রাজার শরণ লওয| ভিন্ন অন্য উপার নাই। অনন্তর তিনি রাজদ্বারে গিয়! * দোহাই মহারাজ, আপনি কি অপরাধে আলার সব্বন্ব নুঠনের আদেশ দিঘ্াছেন ?* বলিয়া আর্তনাদ আরস্ত করিলেন । 

রাজা বলিলেন, “সে কি নহাশ্রেটিন। আনি তোমার সব্বন্ব নুঠনের আদেশ দিব কেন? এই মাত্র তুমিই না বলিয়া! গেলে আনি তোমার খন গ্রহণ ন। করিলে তুমি উহা! যথাভিরুচি 
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দাঁন করিবে। তাহার গর তুমিই নাকি ভেরী পিটাইযা নগর
বানীদিগকে সংবাদ দিয়া বথাসত 

কা করিয়াঁছ।” ইলীঘ কহিলেন, “নহারান, শীমি কখনও আপনার নিকট এমন কথা 

বলিতে আদি নাই। আনি বে কেন কৃপণ তাহ! আপনার অবিদ্ধিত নাই । আমি ত কাহাকে 

ভূখাখ্খে করিয়াও কিছু দান করি না। যে আপার ধন দান করিতেছে, আপনি দয়া 

করিয়। তাহাকে এখন আনাইঞ্জ। বিচার করুন|” 

রাজ! শ্রেষঠিরূপী শত্রুকে ডাকাইলেন। তিনি আগদন করিলে সকলে দেখি! বিশ্লিত 

হইলবে ইন্লীমের দহিত তাহার আকারে কোন প্রতেদ নাই। কাজেই রাজা ও তাহার 

অমাত্যগণ কেহই স্থির করিতে পারিলেন না যে প্রত ইলীন কে। ইলীন বলি ত 

লাগিলেন, “নহারাজ আনিই ইলীদ*। রা! বলিলেন, “আদি ত কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছি 

না। এই ছুই জনের মধো প্ররুত ইলীদ কে, তাহা আর কেহ নিশ্চিত বলিতে পারে
 কি? 

ইন্ লী বলিলেন, “আনার ভার্ধাই নির্দেশ করিতে পারিবেন?” কিন্তু তীহান্র ভার্ধা শডুকেই 

নিজপতি স্থির করি তাহার পার্থ দবাড়াইলেন। অতঃগর ইল্লীসের পুত্র, কন্যা, ভৃত্য ও 

দাঁদদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্রাসা কর! হইল এবং তাহার! নকলেই একবাঁক্যে শককে সহাশ্রে্ট 

বলি স্বীকার করিল। তখন ইলীদ ভাবিলেন, “আনার মাথার চুলের নধ্যে একটা চর্শকীল * 

আছে, নাপিত ভিন্ন অন্য কেহ তাহা! জানে না। অতএব নাপিতকে ডাকাইয়া আমার 

স্বরূপ নির্ণর করিতে বলি।” 

এই সমস্থ বোঁধিমব ইন্্ীদের নাপিত ছিলেন । রাজার আদেশে তাহাকে আনন করা 

হইল এব, রাজা জিভাসা! করিলেন “এই ছুই ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত ইল্লীন কে বলিতে পার 

কি?” বোধিদব বলিলেন, “মহা হ'হাদের মাথ। পরীক্ষে] করিয়া! দেখিলে খলিতে 

পারিব 1৮” বাজ! বলিলেন, “আচ্ছা, ছুই জনের্ই দন্তক পরীক্ষা করিয়া দেখ ।* কিন্ত শত্র 

ত্হূর্তেই নিদের সন্তকে একটা চম্মকীল উৎপাদন করিলেন। বোধন দুইজনের নাথ! 

দেখিয়। বলিলেন পন মহীরাজ, ইহাদের দুইজনের মাথাতেই 
দেখিতেছি এক কন চিল, 

কাজেই কে প্রক্কৃত শ্রেী, কে ছন্সবেণী, তাহা আনার বলিবার দাধ্য নাই। 

ছুই'ই টের! ছুই'ই কুনো দুত্েরই বৌঁড়! প। 

দুদের মাখা সমান অ।চিল, 
কিছু বুকতে পারি না)" 

বোধিসন্বের কথ।স্গ ইনীন ধনশোকে বিহ্বল হইয়া! কীপিতে কাপিতে বুছ্ছিত হইয়। 

গড়িলেন। তখন শত্রু নহা প্রভাববলে আকাশে উ্বিত হইয়া বলিলেন “হারা ন, আমি 

ইতীম নহি” । এদিকে লোকে ইন্লীসের মুখে ও শরীরে জলসেচন করিঞা তাহার চৈতন্য 

সম্পাদন করিল। তিনি স*জা। লাভ করিয়া দীড়াইলেন এব দেবরার্দ শত্রকে প্রণান 

করিলেন। তখন শক্র তাহাকে বলিলে লাগিলেন, শুন ইন্লীল, এই প্রচুর বিভব 'জানার 

ছিল, তোমার নহে , আনি ভোদার পিতা, তুমি আমার পুত্র। নামি জীবিতকানে দানাদি 

পুণাকার্্য করিয়া শত্রাহ লাভ করিছঘাছি , তুদি কিন্ত পিড়ৃপন্থা পরিহার করিগাছ, দান কাছাকে 

€লে জান না, কেবল কার্পনা পিখিযাছ, দালাল বা করিয়াছ, যাডকদিতকে নিরাশ করিয়া 

তাদাইহ। দিতেছ এব* একমনে কেবল ধ্নসঞ্চ করিতেছ। এ খে তোমার ভোগ নাহ, 

দনানুও নাই । এ খল বাক্ষস পরিগৃহীত পুরিণ্রর ন্যাঃ কেহ ইছার বপাদাতর স্পর্শ কিভে 

পাছে নাঁ। যাব প্রতিও কর যে খানশাল! পুলনিপ্যন করিবে, এবং দীন দুঃখী পোহণ করিবে, 

ভাহ। হইলে এ সনন্ত জেনির ফংকাধা বলিস পরিগণিত" হইবে ১ ল ১৬ তচোনার সন্ত 

ধন "দশ্বহিভ হ্যা হাইবে এব দশলিপাতে মন্তক চূর্ণ হইয়া! তোলা আপাত 

ছউবে।” 

ক ডশুকলল খিল ও 
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ইন্পীস্ গ্রাণৃভয়ে ব্লিয়া উঠিলেন "আমি এখন হইতে দানশীল হইব।” শক্রু তাহার 

প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্বক আকাশে আমীন থাকিয়াই তাহাকে ধন্সোপদেশ দিলেন এবং তাহাকে 

শীলাদি শিক্ষা দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন অতঃপর ইনীল দানাদি পুণ্যকণ্মে রত 

হইস্স! শৃত্যুর পর দেবলোক লাভ করিলেন । 

[সমবধান £_-তখন এই কৃপণ শ্রেঠী ছিল ইলীস, মৌদ্গলায়ন ছিল দেবরাজ শত্রু, আনন্দ ছিল যেই 

হগ। এব$ আদি ছিলাম সেই নাপিত 11 
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[ শান্ত। দেতবনে কেন অনাত্যকে লক্ষ্য করিয়| এই কথ| বলিগাছিলেন। 
শুন! যায় এই ব্যক্তি কেংশলর।জের মনোরপ্রন করি! কোন প্রতান্ত গ্রামের অধাক্ষভ| লাভ ককিক্াছিলেন। 

তিনি ঝজক্রনংশ্রহ।স্তে দৃগ্াদেগের নহিত এই নিয়ন করিলেন বে একদিন তিনি আমবানীদগকে সঙ্গে 
লইয়া বনে প্রবেশ্ করিবেশ » দহারা! সেই সুযোগে শ্রাম্লুঠন করিবে এবং লুঠনলন্ক ধনে অর্দাংশু তাহাকে 

নিবে। 
অনন্তর একদিন প্রাত$কালে গ্রানখানি যখন এই কৌশলে অরক্ষিত অবস্থায় রহিল, তখন দহ্যরা! আদি! 

নুঠন আরস্ত করিল , তাঁহার! গবাদি পশু বধ করি মাংস খাইল এবং খরঃসবসীদিখের সব্বন্ব ব্নাক্মসাঁৎ করিয়া 
চপিঘ। গেল। ইহার পর নেই অসাতা সীয়ংকাঁলে বহু লোকজন সঙ্গে লইয় গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন 1 কিন্ত 

অআচরে তীহার ুঞ্ধায্যের কথ! প্রকাশ হইয়া! পড়িল। তখন বাজ তাহাকে বাঁজধাদীতে উপস্থিত হইতে 

আদেশ দ্বিলেন। তাহার ভপরাধ সৃ্বদ্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল নাঁ, কাজেই রঠজ। তাহাকে কোন নিগ্সপদে 

অধল্সিত করিয়। অপর এক ব্যক্তিকে মেই প্রত্যন্ত আমের অধ্যক্ষ নিবুক্ত করিক্স! পঠাইলেন। 
একদিন রাঁজা জেতবনে গিগ্সা শীস্তীর নিকট অ্গাতোর এই কুকীন্তির কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া 

তগব্।ন্ কহিলেন "মহারাজ, এই ব্যক্তি পৃৰ্বজন্সেও এব*বিধ প্রকৃতির পরিচয় দিমাছিল।' অনভ্তর বাজার 
অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বৃক্লিতে লাগিকেন £ ] 

পুবাকালে বারাণসীরাঁজ ব্রহ্ধদত্ত এক অমাত্যকে কোন প্রত্যন্ত গ্রামের অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
করিস পাঠাইক্সাছিলেন। আপনি ষেেপ ঝলিলেন, এই ব্যক্তিও সেবাঁলে গিগ্না অবিকল 
নেইক্ূপই করিয়াছিল? তখন বোধিষন্থ বাণিজ্যার্থ প্রত্যন্তগ্রানসমূহে ভ্রমণ করিতে- 
ছিদেন এবং ঘটনাক্রমে উক্ত দিবসে পেই গ্রীমেই অবস্থিতি করিতেছিলেন ৷ যখন গ্রামাধাক্ষ 
সন্ধ্যাকালে বহু লোকজন সর্গে লইয়া ভেরী খালাইতে বাঁজহিতে গ্রামে ফিরিয়া! আ(িতেছিল, 
তখন তিনি বলিয্লাছিলেন, "এই দুষ্ট অধ্যক্ষ দস্থাদিগের সহিত মিলিয়! গ্রাম লুঠন করাইয়াছে , 
এখন দস্থ্রা পলাইয়। বনে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয্বা তেবী বাজাইতে বাজাইতে ফিরিয়া 
আিতেছে_যেন কি ঘটিয়াছে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানে না।” অনন্তর তিনি এই কথ! 
আবৃত্তি করিলেন £-_ 

হরিতে গেধন, করিতে দ্বহন লোকের আলক্প যত 

শৃ্খলে আবদ্ধ করিয়া লইতে গ্রামবাসী শত শত 

ছন্গাগণে হের দিল অবসশ্র কিন্ত তাহে লজ্জ। নাই 

ঢক্কারনিনার্দে প্রকম্পিত করে দশদিক এবে তাই । 

* এমন শিলজ্জ্ব তনপ্তর যাহার অপুত্রক ঝলি তারে 

এমন পুজের পিতা যেন কেহ নাহি হর এপ সারে! 
বোঁধিসক্ এই গাথা ছারা অধ্যক্ষের দোষ কীর্তন করিলেন অচিরাৎ তাহার কুক্ীন্তি 

রাষ্্ী হইন এবং রাজী তাহার দোষান্ুরূপ দণ্ডবিধান করিলেন । 
নি সপ ক 

নি এই খামাধ্যক্ষ ছিল সেই আলাধ্যক্ষ এবং আমি ছিলীম দেই খাখাগাঠকক পতিত 



৮০_ভীম্মসেন-জাতক 
| 

[ ভিচ্ুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি বড় আগ্মনীঘা করিত । তাহাকে নঙ্গ্য বরিয়। শান্ত! সেতবসে এই 

কথা বলেন! 

প্রবাদ আছে এই ব্যক্তি প্রাচীন, প্রো, নব্য, সখন্ত ভিচ্ছুকে নিজের বংপনব্যাদ। সম্বন্ধে নানারূণ বিকথন 

বার প্রতারিত করিত। সে বলিত, “দেখ ভাই, জাতি ও গোত্র কেহই আমীর সমকক্ষ নহে £ আনার আন 

হা্গবরিয় কুলে। খংশহয্যাদীতেই বল, আর ঝুলনপ্পত্তিতেই বল, আঁনার নান কে আছে? আমাদের 

বদ রজতের অস্ত নাই , আমাদের দাদ দামীরা পথযন্ত উতবৃষ্ট অন ও মৎস আহার করে, বারাণসীর বন্ত 

পরিধান করে এবং খাঁরাণসীর গরন্ধবিলেপন ব্যবহার করে। কিন্তু আনি প্রত্জ্য। গ্রহণ বরিয়। এই কাদা জ্ 

আহার ও এই কদব্য চীবর পরিধান করিতেছি ।” 

অনম্বর এক ভিক্ষু অহমন্ধান বা এই খাতির কুলসন্পততির প্রকৃত অব জানিতে গারিছ। অন্ত ভিদুদিগের 

নিকট ইহার দিখ্যা। গৌরবের কথ। প্রকাশ করিয়। দিলেন তখন সকলে ধন্ম নৃভীয় সমবেত হইয়া এই বিধ 

আন্দোলন কৰিতে লাগিবেন। গাহার। বলিলেন, “দেখ অনুক ভিদু এরপ নিন শাসনে পর্রজ্যা এহণ 

করিযাও আমাদিগকে বিবখন ছাএ| প্রতাস্মিত করিভেছিলেন। ভিক্ষু] এইরূপে উত্ত ব্যক্তির দো শদশন 

করিভেছিলেন এমন সদয়ে শীস্ত। সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের আলোচাখান বিষয় জানিতে পারিদ্জা 

বলিলেন, “এ ব্যক্তি পুব্েও এইরূপ বিক্থন করিত।" অনন্তর ভিনি সেই অতীত কথ। আর করিলেন £ ] 

_____ শা
 

পুর্াকাঁলে বারাণদীরাদ ব্রহ্ষদন্তের সমক্গ বৌঁধিসব্ব কৌন নিগন গ্রামে * উদীচ্য ব্রাদ্ণ- 

কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি ভক্ষশিলা নগরে এক স্লৃবিখ্যাত 

আগার্যের নিকট শিক্ষানাত করেন। তিনি তিন বেদ ও অহ্ীদশ বিগ্ান্থানে ব্যুৎ্প্র হইয়া 

* সর্ধশান্্রে সুপপ্ডিত হইয়াছিলেন। লোকে তীহাকে “চুল্প ধনুগ্রহ পণ্ডিও এই নান 

দিয়াছিল। 

বোধিমন্ব অধীত বিধ্যাঁসনূহ কার্য্যে প্রগ্জোগ করিবার অভিপ্রায়ে তদ্ষশ্িল! ত্যাগ করিয়া 

অন্ধরাজ্যে 1 গরদন করিলেন। বৌধিসত্বের থে জন্মের বৃস্ান্ত বলা হইতেছে, তখল তিনি 

ঈষৎ কুজ ও ধর্ধাকান ছিলেন। তিনি ঘলে করিলেন, পসমি কোন রাজার সঙ্ুথে উপস্থিত 

হইলে ডিনি নিশ্গ্ দিভানা করিবেন, “তোনার নও বাঁমন হারা কি কাঁজ হইতে পারে 7” 

অতএব বঙ্থ! চণ্ড়া কোন একটা লোক খুঁজি তাহাকে দুখপাত্র £ করিতে হইবে। সেক্ছণ 

করিলে ভাহারই ছায়া আমার জীবিকা নির্বাহের সুবিধা হইবে 1” ইহা! স্থির করিয়। তিনি 

ক্গপ পুক্রুযের 'অনুনগ্জীন করিতে করিতে তন্তবায় পল্লীতে গনন করিলেন এব* তীনসেল 

নামক এক মহাকায় তস্থবায়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সম্ভাবপপূর্বাক নিজাসা কিলেন 

২ *সৌনা, ততানার লাল কি?” দে বলিল, পআাদার নান ভীমসেন 1” শতোদার দেহ এন 

সুন্দর ও বিশাল, তুমি কেন তন্থবাছের ব্যবসায় করিতেছ 1" “না করিলে চলে না।” 

শসার তোমা এ কাজ করিতে হইবে লা । আমি সমশ্ত জদুখীপে অন্ধ তীয় হহুদ্ধির 5 
আঅথ5 

রাজার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আনার কষত্রকায় দেখিয়া নে করিবেন আনি কোন 

কাছের লোক নাহ । তুনি আমার লগে চপ» রাজার নিকট উপস্থিত হইলে জাশ্কালন 

করিবে ষে তুমিই মহাধগুঞ্জর। তাহ! হইলে বাজ! একটা বেহল নিদ্দি্ট করিয়া তেব 

ক [শশ্যায দেখলে হাউযাজার আছে এহন শুভ্রা! 

রঙ হস শ্যটশক
 হত বত 5 হাঃ তেন অন্ঠ হা, বানান হ। 

২ হুম কনক এই শন 
আছ । 



১৭৪ 
প্রথম নিপাঠ 

সিস্পীম্পা সলাত 

নিযুক্ত করিবেন এব” তোমায় কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়। দিবেন। আমি তোমার পশ্চাতে থাকিব এব* যখন যে কাঁজ উপস্থিত হইবে সম্পাদিত করি দিব। এইক্রপে তোনার আড়ালে থাকিয়া নাদারও জীবিকানির্ঝাহের সুবিধা হইবে । আনি যাহ! বলিলাম তাহা কর, তাহা হইলে আমর! উভয়েই সে থ|কিতে পারিব।* ভীমসেন বলিল, “উত্তর কথা। তাহাই কর! বাইবে।* 
অনন্তর যোধিসব ভীনসেনকে সঙ্গে লইয়া বাস্গাদীতে উপনীত হইলেন | তখন তীদসেন থাকিল সম্মুখে, বোধিদত্ব রহিলেন তাহার পশ্চাতে এবং তাঁহারই ঝল "ত্য ভাবে। বাজারে উপস্থিত হইয়া বোধিসয তীনসেনের ছার! রাজাকে আপনাদের আগমন বারা জানাইলেন। 
রাজার অন্থনতি পাইয়া বোধিসত্ব ৪ তীমসেন উভয়েই সভামগুপে প্রবেশ করিলেন এব রাজাকে প্রণিপাতপৃর্বক দীড়াহয়। রহিলেন। রাজ জিজ্ঞাস করিলেন, “তোদর কি আিয়াছ ?” তীমসেন বলিল, “মহারাজ, আমি ধহুদ্ধর, সন্ত জুত্বীপে ধসুবিছ্ঘায় কেহই আমার ইন্যকক্ষ লহে।” আমার কর্মচারী হইলে কি বেতন চাও বল? প্রতি পক্ষে সহন্র মুদ্র' 1” তোমার সঙ্গে এ লোকটা কে? এ আমার বালক ভ্ৃত্য।+ “বেশ, তোমাকে নিযুক্ত করা গেল। 
এই রূপে ভীমসেন বাজকর্ধচারী হইল, কিন্তু বোধিসব্বই তাহার সমস্ত কার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । এ সময়ে কাশীরানযোর কোন বনে একট! ব্যস বড় উপদ্রব করিতেছিল, তজ্জন্য এফটা বহুলনপঞ্চরণ পথ একেবারে সিরুদ্ব হইয়াছিল, বছু মনুষ্য প্রাঁণ হাঁরাইয়াছিল। এই ব্যাপার রানার কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁনসেনকে ড1কাইয়! নিজ্ঞাদ! করিলেন, প্তুমি বাঁধট! ধক্সিতে পাঁএবে কি?” ভীমসেন বলিল, “মহারাজ, ঘদি বাঘই ধরিতে লা পারিব, তবে ধহুদধীর নাম ধারণে কি ফল?» রাদ! তাহাকে পাথের দিম বাঘ ধরিতে পাঠাইলেন। ভীমসেন গৃহে গিয়া বোধিসত্বকে এই কথ! জানাইল। বোধিসত্ক বলিলেন, “বেশ কথা, বাঘ ধরিতে যাঁও।, “তুমি যাইবে নাঁ কি?” “আমি যাইব না কি্ত তোমাকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি।” কি উপায় বল। *তুমি সহসা একাকী ব্যাস্রের গহন স্থানে 

ছুই হাজার তীরন্দাজ সনবেত কর » অনস্তর » তখন পলাইয়! ঝোপের মধ্যে যাইবে এব* উপুড় ইয়া গুইয়! পডিবে। এ দিকে জনপদবাসীর! প্রহার দ্বার! বাঘট। মারিয়। ফেলিবে। যখন 
তে দাত দিয়া একটা লতা কাটিয়! লইবে এব* 
বাঘের কাছে গিয়া তজ্জন গর্জন করিয়। বলিবে 
কে ধরিয়া, এই লতা দিয়া বান্ধিয়া গরুর মত 

উহার একদিক্ ধরিয়! টানিতে টানিতে ম্ড়া “কে বাঘ মারিল? আমি ভাবিয়াছিলাম বঘট টানিতে টানিতে রাজার কাছে লইয়া যাইব , সেই জন্য লতা আনিতে ঝোপের মধ্যে গিয়! ছিলাম, কিন্তু লও! আনিবাঁৰ আগেই বাথটাকে মারিয়া ফেলিল। কে এমন কাজ করিল বন। তোমার কথা শুনিরা জনপদবানীর! তীত হইবে এব* 'গ্রভূ একথা রাজাকে জানাইবেন না বলিয়া তোমায় চু ধন দিবে। রাজা জানিবেন তুমিই বাঘ নাবিয়াছ » কাজেই তিনিও তোমায় বহু ধন পুরস্কার দিবেন 1» ভীমসেন বলিল, “ৰা, এ অতি উত্তম পরামর্শ 1৮ অনন্তর দে বোধিসত্ব যেরূপ বলিলেন, সেই উপায়ে ব্যাবিলাশপুর্ধক পথ নিরাপৎ করি ফিরিয়া আদিল এব* রানার নিকট গি বলিল "মহারাজ ব্যাত্র নিহত হইয়াছে, সেই বনে পথিকদিগের আর উপদ্রবের সম্তাবনা নাই।” রাজা সন্থ্ হইস্! তাহাকে বছুধন দান করিলেন । 
চে 
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আঁর একদিন সংবাদ আদিল একটা। মহিষ কোন রাজপথে বড় উপদ্রব করিতেছে। দাঁজা 

ভীননেনকে ডাকাইঞ্। মহিষ সারিতে পাঠাইলেন। এবারও সে বোধিসবুর উপদেশনত চলিয়! 

পূর্বের ন্যার কৌশল প্রয়োগে নহিষবধ করিল এবং রাজার 
নিকট আসিস! পুনর্কবার প্রচুর ধন 

প্রাপ্ত হইল। 

ভীমদেন এইক্সপে প্রচুর ইশ্্্যশালী হইল | দে এশ্বয্য নদে নও হইয়। বোঁধিস্বকে অবভ্ঞ1 

করিতে লাগিল, তীহার পবামর্শগ্রহণে বিরত হইল , "তুমি নাঁ হইলে আমার চলিবে , 

তুমি কি ভাব, তৌদ ভিন্ন আর লোক নাই?” এইন্ধপ কটু কথাও খলিতে লাগিল। 

ইহার কিছুকাল পরে এক শক্ররাল্্ বারাণনী অবরোধপূর্ববক বর্পন্থবে বলিয়া পাঠাইলেন, 

“হয় রাগ ছাড, নয় যুদ্ধ কর।” ব্রহ্মদত্ত ভীনদেনকে এই রাজার সহিত বুদ্ধ করিতে পাঠা- 

ইরেন। ভীমদেন আপাদ দত্তক সৈনিকবেশে আুমজ্জিত হইসা। সস গজপৃষ্ঠে আসীন হইল। 

বোধিসন 'আাশঙ্ক। করিলেন ভীনসেন পাছে নিহত হয়। এই জন্য তিনিও সর্বদন্ননসম্পন্ন হইয়। 

তাহার পশ্চাতে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই হস্ত সৈন্যপরিবৃত হইয়া! নগর দ্বার দিন 

বহি্নপূর্বক শত্রসৈন্যের পুরোভাগে উপস্থিত হইল। কিন্ত বণভেরীর শব গুনিবাদাত্র 

ভীমগেন কীপিতে আরপ্ত করিল। বোধিসন্থ বলিলেন, “তুনি এখন হন্তিপৃ্ট হইতে পড়িয়। 

খেলে নিশ্চিত মার। যাইবে”, এবং যাহাতে সে পড়িয়া না বা দেই জন্ত তাহাকে রহ্ছুবার! 

বায ধরিয়া! রাখিলেন। কিন্ত ভীদসেন রণভৃমির দৃষ্তে নরণভগ্জে এমন ভীত হইল থে 

লতা পূর্বক হস্তিপৃট দুষিত করিয়া ফেলিল) তখন বোধিম্ বলিলেন, পৰা, পশ্চাতে 

সহিত অগ্রের প্রক্য রহিল কোথা? পূর্বে তুশি মহাবীর বলিয়া! আদ্কালন করিতে, এখন 

কিন হস্্ীর পৃষ্ঠে দলত্যাগ করিলে |” অতঃপর বোধিনব এই গাঁথা জাবৃত্তি করিলেন ৮ 

করিলে কতই গবর, এবে লাখে চমৎকার, 

রপক্ষেত্রে বাধা তব দলভ্যাগলাতর সার । 

পূর্বে যাহা বলিয়া, গরে যা করিলে ভাই, 

সাদগ্রদ্য ভার মধ্যে কিছু লা। দেখিতে পাই। 

ঝোধসন ভীনদেনকে এহরূপে ভংনা করিগ তাহাকে আশ্বদ দিবার জন্য বলিলেন, “৩য় 

নাই, আমি থাকিতে কাহার সাধ্য তোমার প্রাণনশ করে? তিনি ভীনসেনকে হঞ্ডিপৃ 

হহতে নামাইঘা দিলেন এবং বলিলেন, কুনি সান করিয়া বাড়ীতে কিরিহা বাও।” 

অনন্তর "আনি অন্র যশস্বী হইব এই সঞ্চল করিয়া বোধিসব রণে প্রন হইলেন এবং 

মিংহনার করিতে করিতে শক্তরব্যহ তেদ পূর্বক শর্ররালকে ভীবিভাবস্থাহ বন্দী কগ্রিছা 

বাঃণমীরাছের নিকট লইয়া গেলেন। ভাহা দেখিস ব্রন লতিমাত্র সন্তু হইলেন এব" 

খোধিমহূকে প্রচুর পুরস্কার দান করিলেন । তদবধি সমস্ত লমুদ্বীপে চুলধনুগ্রহি পিতের 

ঘশোগদা খত হইতে লাগিল ॥ তিনি ভীনলেনকে প্রচুর অর্থ দি বিবার করিলেন এবং যাৰ 

হবীধন খানাদি পুণ্যাহ্চান পুর্ধক কণ্মফষললাভার্ধ লোকান্তরে প্রধান কঙগিলেন। 
২ 

[সযধান-_ভখন এই টিকখনকারী তিক ছিল স্ীযসেন এষ
” ছাতি ছিলাম চুল হর হ পাক ।] 

৮১ মুল্রাপাসন তিক
 । 



১৭১ , প্রথম নিপাঠ 
িলেঠরা ররর কারার রি 

নাগ বান করে, নে আপনার অনিষ্ট করিভে পারে।* ভাহারা এইকূপে তিন ঝর নিষেধ করিল, কিন্ত ভগবান 
থেন নে কখ! শুনিয়ও শুনিলেন ন।, তিনি অভীষ্ট হানাভিখে চলিয়া গেলেন । অন্স্তর ভগবান যখন ভদ্র 

বক নিকটবর্তী একটা উদ্যানে অবস্থিভি করিতে লাগিলেন, তখন পৃথগ্জনলভ্য খদ্ধিনম্পন্ন বুছ্োপন্থাপক 

সৃধির স্বাশত জটাধারীদিগেকর নেই আঁশ্রনে গিয়। নাগালের বাঁনহানে তৃণাসন বিস্তার পূর্বক তদুপরি পাক 
বন্ধনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। নাগর নিজের ছুঃখডাব গেল রাশিতে অননর্থ হহুয়া। ধুন উদিশ্রণ 
করিতে লগিন তাহা, দেখিয়া স্থবির ও ধুম ডদ্্খ্র্ণ করিলেন? তখন নাগ অগ্িশিখ। বাহির করিল 
স্থবির তাহাই করিলেন) নাগের ভেজে স্থবিরের কোন যস্থণ! হইল না, কিন্ত শ্থবিরের তেলে নখের বড় 

বন্থণ। হইল॥ তিনি এইকুপে ক্ণকাল মধ্যে ন্যাকে দমন করিস) ফেলেলেন এব্* তাহাকে ভ্িশরণে ও শ্লতুতে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়া শান্তর নিকট ফিরপ্। গেলেন। 

শধৃন্তা যৃভদ্দিন ইচ্ছা ভত্রধাটিকীয় অবস্থান করিয়। কৌশানবীড়ে চলি গেলেন। সুবিক় হ্বীগতন্কতক দাগ 
দমন বার্ড সমন্ত জনপদে প্রচারিত হইয়/ছিল। কৌশাশবীবানীরা প্রত্যুগমন পূর্বক শান্তার চরণ বদ্দন! 
করিল। তাহার পর তাঁহারা স্থবির শ্বাগতের নিকট গিয়। ৩1হাকে প্রণৃযম ঝহিল এবং একান্তে উপবেশন করিয়া 
ঝলিল নহাশয়। আপনার কি প্রয়োজন বনদুন, আমরা তাহ! নস গ্রহ করিয়া দিতেছি ।? স্থবির তৃষ্ণীভাবে 
রছিলেন, কিন্তু ফড় বর্ীয়ের ডত্তর দিল “মহাশ্যগণ, প্রত্রাজকদিগের পক্ষে কাঁগোতিক1 হরা ছুনভও খটে, 
মনৌজ্ঞও বুটে ৬» যাদ পারেন তবে স্থবিরের জন্ত কি৯ উতকৃষ্ট কাপোতিক! হর! সংগ্রহ করিয়। দিন। 
তাহার। "যে আজ্ঞা! বলিয়া! শান্তাকে পগ দিনের ন্ত নিসন্তণ পুব্বক ব্য স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। 

নগববাসীর| স্থির করিল প্রতি গৃহেই গুবিরের নিমিত্ত ক!পোতিকা হুর! রাখিতে হহবে। অনম্বর তাহার! 
নেইরূপ ব্যবস্থা করি স্থবিরকে নিনন্ত্রণ পৃব্বক গৃহে গুহে সুরাপান করাইতে লগিল। হ্হাতে স্থবির হরামদে 
মত্ত হহলেন এব* বাহির্মন কালে লগরদ্থারে নিপতিত হইয়। প্রলাপ বলিতে লাশলেন। আহারাত্তে নগর 
হইতে প্রতিগনন সময়ে শান্তা তাহাকে তদবস্থাপ্প দেখিতে গাইলেন এবং *ডিক্ষুণ, তোমর়। স্থাগতকে তুলি 
লইয়া যাও” এই বলিয়। আব/সে ফিরিয়। গেলেন | ভিক্ষু! সুবিরের মন্তক বুদ্ধের পাদমূলে রাবিয়| তাহ!কে 
শোএয়াইলেন , কিন্তু স্থবির ঘৃরিক। তথাগতের (দকেই প1 রাখি! শুইয়া রহিলেন। তখন শান্তা! জিজ্ঞাসিলেন, 
শকিহে ভিক্ষুগণ স্বাগত পৃব্বে আমার গতি যেরূপ সম্মান দেখাইত, এখন সেরূপ দ্বেখাইতেছে কি ভাহার! 
বলিলেন পন প্রভী। “ভিক্ষুগণ, আত্রতীর্থক নাঁগকে কে দমন করিয়াছিল £* "গত দ্বমন করিয়াছিলেন, 
প্রভু "শ্বাগত বর্তমান অবস্থায় একট| ডদ্ক্ ডুওভও 1 দন করিতে পারে কি? *পধা কি, প্রভূ" “তবে দেখ 
দেখি যাঁহা পান করিলে বিস জ্ঞ হইতে হ্য়, তাহ! কি পান করু। ডচিত।” "তাহা পান করা নিওান্ত অনুচিত।! 
এই কুপে স্থবিরের দো প্রদর্শনপুর্ববক শান্ত ভিক্ষুদিগকে সঙ্েধনপুব্বক বলিলেন স্থরাপান্রূপ "অপরাধে 
প্রায়শ্চিত্ত আবগ্ভক ।* এই শিক্ষা প্রজ্ঞাপিত করিয়া তিনি গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। 

তিক্ষুগণ ধন্ম সভায় সমবেত হইয়। সুরাপানের দোষ সম্ব্ধ কখোপকথন আরুন্ত করিলেন! তাহার! 
বলিতে ল!গিলেন “আহ। । স্রাপান কি দৌষাবহ | দেখ ইহীর প্রভাবে শ্বাগতের হায় প্রজ্ঞাম্পন্ন এব 
খদ্ধিমান্ স্থবির পথ্যন্ত শান্তর ময্যাদরক্ষার অসমর্থ হইয়। পড়িয়াছেন !” এই স্ময়ে শান্ত! স্খোনে উপস্থিত 
হইয়। জিজ্ঞান। করিলেন, ভিক্ষুগণণ তোঁমর! কোন্ বিষক্ষের আলোচনা করিতেছ? তাহারা আলোচ্যমান বিষয়ের 
উল্লেখ করিলেন। তচ্ছুবণে শান্ড। বলিলেন পপ্রপ্রীজকেরা এ জন্মে যেসন্ হর'পীলে বি হয়, পূহ্ব জন্যও 

সেইরূপ হহত * অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন ₹__] 

বারাগসীরাজ ব্রহ্গদত্তের সময় ঝোধসতু উদীচ্য ব্রাঙ্মণকুলে জন্ম গ্রহণপুর্বক বয়ঃপ্রাণ্ডির 
পর খধিপ্রব্রজ্যা! অব্লম্থন করিয়াছিলেন এব* অভিজ্ঞ। ও সমাপত্তি লাভ করিয। হিমালঙ্গে 
ধ্যানস্থথে দিম্ম থাকিতেন। পঞ্চ শত শিষ্য তাহার নিকট তত্ববিদ্ধা শিক্ষা করিতেন । 

একদা, বষাকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যের। বলিলেন, “গুরুদেব, যদি অনুমতি পাই, তাহ! 
হইলে লোকালয়ে গিয়া! লবণ ও অন্ন সংগ্রহ করিয়া আনি » আচাধ্য বলিলেন, “বৎমগণ, 
আমি এখানেই থাকিব» তোমরা শরীররক্ষার্থ লোকালয়ে যাইতে পান্স , বর্ধাশেব হইলে 
ফিরিস্ব। আগিবে ।” ১৭-৯০-2৮৮৯ --১2---৮2-4৬ 2 

* মদ্যবিশেষ | সম্ভবত» ইহা কপোতের হায় ধূনরবণবিশিষ্ট ছিল কি ব! কপোত লামক উদ্ভিদ ইহার 
একটা উপাদান্রূপে ব্যবহৃত হইত। 

1 ঢোঁড়স।প। 
চু 
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তাহার। “যে আীন্ঞা” বলিয়। আচার্যকে প্রণিপাতপূর্বক বাত করিলেন এবং ঝারাণমীতে 

গ্িয। রাঁজোগ্ভানে অবস্থিতি কবিলেন। পরদিন তাহার ভিক্ষাচ্ধ্যার বাহির হইফ্! নগর- 

ছারের বহিঃস্ব এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে প্রচুব থাগ্ভ পাইলেন। 

ভাহার পরদিন তাঁহার! নগরে প্রবেশ করিলেন, সেখানেও লোঁকে সন্থষ্টচিত্তে তাহাদিগকে 

ভিক্ষা দিতে লাগিন এবং কিছ্বদদিন পরে রাজাকে লানাইল, “হিমালয় হইতে পঞ্চশত খষি 

আগনন করিয়! উদ্ভানে বাস করিতেছেন! তীহারা মহাতপা জিতেক্রিয় এবং শীলবান্।” 

রাজা তাহাদের গুণের কথ| শুনিক্।। উদ্ভানে গমন করিলেন এবং গ্রনিপাতপুর্বক স্বাগত 

দিজ্ঞাদ! করিয়া! বলিলেন, “আপনারা দয়। করিয়া এই চারি না এখানেই অবস্থিতি করুন।” 

তপস্বীর! ইহাতে সন্মত হইলে রান! প্রাদাদে ফিরিস। গেলেন । তদবধি তাহার! বাজ ভবনে 

আহার এবং রাজোগ্ভ।নে বান করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর একদিন নগরে পাঁনোৎনব হইল» রাজ! বিবেচন| করিলেন, প্রত্রাকদিগের 

ভাগ্যে সুরা ছূর্নভ। অতএব তিনি তগস্থীদিগের পানার্থ গ্রচুব নুপের দদ্য দান করিলেন। 

তাহার সুরাপান করিয উদ্যানে ফিরি গেলেন এবং উন্মত্ত হইছ। কেহ নাচিতে লাগিদেন। 

কেহ গাইতে ল!গিলেন, কেহ কেহ বা নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে চাউলের ঝম 

প্রহৃতি উপ্টাইয়া ফেলিলেন। ইহার পর অবসন্ধ হইয়৷ সকলে নিদ্রিত হইয়া! পডিলেন | 

শেষে যখন নেশ! ভান্সিল তখন তাহার। জাগিয়। শুনিতে পাইলেন, রাত্রিকালে কি হুদা 

করিয়াছেন, তাহার নিদর্শনও চারিদিকে দেখা গেল। ইহাতে অন্ত, হন তাহার! কাদিতে 

লায়লেন। তাহারা বলিলেন, “আনরা যে কা করিয়াছি তাহ। প্ররিব্রাদকের গে নিতান্ত 

গঠিত। আার্যের নিকট না থাকাতেই আনব! এইরূপ পাপকাধ্য করিয়াছি।” তাহার! 

কালবিলন্ব না করিয়! হিনাচলে ফিল্গিছ। গেলেন এবং ভিক্গাপাত্র প্রতি যথান্থানে রাধিক্থা দিয়! 

আচাধ্যকে গ্রণিপাতপূর্ধক আনন গ্রহণ করিলেন। আচার্ধা দ্বিভান! করিলেন, বংদগ 

লোকালস্ে গিয়। তোমাদের ত কোন কষ্ট হয় নাই ? ভিক্ষা্ঘ্যার সদ ত কোল অসুবিধা 

ভোঁগ কর নাই?! তোদাদের পরস্পরের মধ্যে ত বেশ সংদ্রীতি ছিল £” 

'ঠাহার। ঝলিলেন, "ই! গুক্রদেব, আমরা বেশ সুখে ছিলান। কিন্ধ আনরা আপে পান 

করিস বিসংদ্র হহহছিলাম, আমাদের স্থৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল» 'আান রা সুরানদে 

উম্মৰ হইয়। নৃত্য ও গান করিয়ছিলাম।” অলতর সাহারা হলোভাব সুল্পুইক্ধপে বাজ 

করিবার উদ্দেশ্তে নিম্রলিধিত গাথা রচনা করি পাঠ করিলেন 2 

করিলাম মুব্!গাপ খাইলান কত শান, 

কতবার নাচলাম, কালাম বসার, 

পরম সৌহাশা এই, ফেল সংজাহর হে, 

পান করি সেই বৈ, ছইলি বানর 

বেোধিস্ ভপন্বীদিগকে ভর্পনা। করিয়া বলিলেন, “যাহারা ওরস শ্/মলে বাল না কে, 

ভাহাতের এইন্কপই ছুদ্ঘপা। হয় সাবধান, দার কখনও এনন ছুষ্ধাধ্য করিও না।শ অতঃপর 

বোধিলন্থ পুর্ব ধ্যাননুখভেশা করিতে লগিগেল। বা হখ্যকানে আলোকে খনন 

ঝধিলেন। 
৫ 

2 

[ সহধবধাব_:ভখৰ খুক্ধাপহেয। (ছিল সেহ সঙ্ধণ হপবী হবং আহ ছিলাম ও হাতেই চজ] 

৮৯২--নিশ্রতিতদ বহতা [ত
িশন ॥ 

[ শাশ্ব। ছেঞতৰ আংতকতে আও অধাহ্য ধিক লক ক(161 এই কষ) হলনইলেক॥ এ£ 

ছ8১%৫ খ৭) স্যকসধূন্ধ কাপাতশহ দয হংঃ (চিল) 6 তি হহধিযহ ক ৪১৪৯৮ 

হত হর। হব (দ্ধ এই বি শত] ক্ষ ধাতনছিনতর হা 

হও 



১৭৮ প্রথম নিপাঠ 
চিভারিরিজাহাকারে রা রতনের তি 822 

স্কটিক রমত মণিলিশ্মিত সন্দর 
কোথা তব মেই সব আসাদ নিকর ? 
উরশ্চক্র + পরি এবে যাবৎ জীবন 
নরকেতে শ্রীয়শ্চিত্ত কর সম্পাদন । 

এই গাথা পাঠ করিয়। বৌধিসত্ব দেবলোকস্থ নিজ বাঁমস্থানে চলিত! গেলেন॥ মিত্রবিন্দক উরশ্চক্জ প্রিধান 

পৃবরক পাঁপক্ষয় পথ্যন্ত সহীুঃখ তৌঁগ করিতে লাগিল এবং কন্মানুকূণ গতি গুপ্ত হইল। 

নমব্ধান_-তখন এই অবাঁধা ভিক্ষুক ছিল মিত্রবিন্দক এবং আমি ছিলাম দেবরাদ । ) 

৮৩--ককালকনী জাভন্ক। 
[ শান্ত! জেতধনে অবস্থিতিকালে অনাথপিগদের কোন মিত্রকে লক্ষ্য করিয়। এই কথা! বলিয়াছিলেন। 

এই ব্যক্তির নাম ছিল কাণকর্ণা) সে অনাখপিগওদের সহিত শৈশবে ধূলাখেল। করিয়াছিল এবং এক গরুর 
নিকট বিদযাপিক্ষা। করিয়াছিল। কিন্তু কাঁলজ্রমে সে ছুর্দশীগ্রস্ত হয় এব* জীবিক1নিবাাছে অসমর্থ হই» 
অন!খপিঞ্দের শরণ লঘু। শ্রেঠী তাহঠকে আস দ্বিপ্ন। বেতন লিদেশপুব্বক নিজের সম্পত্তির তন্ধীবধায়কের 
পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন | তদ্ব্ধি সে তাহার কম্মচারী হইয়। সমন্ত কাজ করিতে লাগিল । 

কাকা শেচীর গৃছে আসিবার পর সেখানে দাঁড়াও কাঁলকর্ণা” বসো কালকর্ণী', খাও কালকর্ণী' সব্বদা 
প্রান এইক্ষপ কথ। শুনিতে পাওয়া যাইত | ইহাতে শ্রেীর বন্ধুবাক্ষবগূণ একদিন ত।ছার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 
বলিলেন, *মহাশ্রেঠিন্, আপনার গৃহে এপ্ধপ হইতে দেওয়! ভাল দেখায় ন1। দ।ডাঁও কালকর্ণাঁ) “বসে! 
কাঁলকর্শী, খাঁও কালকর্ণা এই নকল শব্দ শুনিলে বক্ষ পব্যন্ত পলাইগ| যায়! এ লোকট। কিছু আপনার 
নমত্রেমর লর, এ নিতান্ত দুর্গত , অলক ইহার সব্বদা অনুসরণ করিতেছে আপনি ইহীর সহিত সংশ্রধ 
রাখেন কেন” কিন্তু অশাথপিশুদ এ সকল ক্থায় কপ পিলেন না ভিনি উত্তর করিলেন, দেখ, শাম 
কেবল বন্তনির্দেশের জন্য, পণ্ডিতের) বখ্নও ন্ম্দ্থার! কাহারও গুণাগুণ নির্ণয় করেন না/ অতএব 

কেবল নাম শুনিয়াহ অমঙ্গলাশক্কা করা যুক্তিযুক্ত নহে। আমি নামের উপর নির্ভর করিয় ধুলাখেলার সাঁথী 
এই বাল্যবন্ধুক্ষে সাহাঘ] করিতে বিমুখ হইব ন!।” 

অনাধপিওদের একখানি ভোগণ্রাম 1 ছিল। একদ| তিনি কাঁলকাঁর হস্তে গৃহরক্ষীর ভার দিগ্াা দেখানে 
গমন করিলেন। তস্করের! ভাবিল শ্রেঠী আমে শিয়াছেন এই স্থযোগে তাহার গৃহে গিয়া সব্বস্থ অপহরণ 

কল্সিব। অনন্তর তাঁহারা পান) অস্ত্র শত্রু লইর়। বাত্রিকালে অনাধপিগুদের গৃহ বেন করিল। কালকর্ণী 
সন্দেহ করিয়াছিল যে তক্ষরের আৈতে পারে । সুতরাং সে নিদ্র। ন! গিয়া বসি রহিল) অনন্তর সহ্যর। 
সমাগত হইয়াছে বুঝি) দে লৌকজন জগাইবার জনা "তোম্র। শাখ বাল, দামামা বাজাও” এইরূপ 
চীৎকার করিতে করিতে সমন্ত বাঁড়ী তোলিপাড় করিম তুলিল--তন্করদিগের ধারণ] হইল, গে যেন কত লৌকই 

সমবেত করিতেছে! তাহার! মনে করিল, “তাই ত, বাড়ীপ্ত থে কোন লোক নাই শুনিয়াছিলাম, তাহা ত 
ঠিক নহে। বোধ হত শ্রেঠী ফিরিঘ্র। আসিয়ছেল। তখন তাহার পাধাণ সুদগর প্রভৃতি সমপ্ প্রহর 
ক্লাখিহ। পলায়ন করিল) 

পরছেন লেকে এ সমন্ত প্রহরণ দেখ্হ। ভরে ক!পেতে লাগল এবং শতমুখে কালকরণীত পরশ দা আয়স্ক 
করিল) তাহার] বলিল “এপ বুদ্ধিগান লোকে যদি শৃহরক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে তস্করের( 
অনায়াসে বথাকুচি প্রবেশরাত করিয়) সব্বন্থ অপহরণ করিত । শ্রেরীর পরম মৌভাগ্য যে এমন বিখ!সী 

- বদ্ধ ঝাইহাছেন।” এই সমজ্পে শ্রেহী শ্রাথ হইতে ফিরিয়া অসিলেন, এবং উহঠর! ভাহ/কে অমন ঘটল! 
আানাইল | তাহ! গুনিঃ। শ্রেনী কহিলেন, ”কেদন, তৌনর/ ন/ এহরপ গৃহসক্ষক বছুকে তাঁড়াইবার পরাণ শর 
ছিছাছিলে? বদি তোমাদের কথামত ইহাকে দু করি) দ্বিডাঁন তাহা হইলে আল পথের ভিখারী হহতাদ। 
নামের পে মশুষ্যন্ব অশ্মে না, মমুষ্যহের মূল হছদ । অন্গ্কর তিলি কজকপুর ধেতন বৃদ্ধি কি 
দিলেন, এবং শান্তাকে এই কথ! লালাইতে হইবে ইহা সির করিয়! তাহার নিকট পি আযুল সৃমত বৃত্ত 
সস শী শি শি িশীশীিশীর সী শত শী পা সশ্পা লি 

* গাঁণীর হতবিধানার্খ ব্যববক পীহাখমঞজ চত্রবিশে ইহ রি 
পাপী গলে পয়ই ছিলে ইহা ঘুরিতে থাকে এবং ইহার তীক্ষ ধারে ছা উলকি টি 

$ (জাগ্গ্রাম-কাহারও তোশের য় ফলক আম, যেবন দেবের, ব্চ্ষোত্রর ইত]ছি। 



৮৪-_অর্থন্তদধার ভাতক | ১৭৪ 
দিপা 

নিষেন করিলেন। শান্ত) বলিলেন, *পৃ€পতি কালকর্ণী নানক মিত্র যে কেবল এই জন্মে তক্কর হইতে 

মিত্রের নপব করিয়াছে ওাহ। নহে, গূবর জন্মেও বে এই করিয়াছিন। রিনি 

পিপদের অনুরোধে দেই অতীত কৰা। নারন্ত করিলেন £-] 
০2০০০ 

পুরাকালে বারাণদীরাজ বর্গদন্তের সময় বোধিসন্ব একজন দেশবিখ্যাত শ্রেন্টী ছিলেন। 

তাঁহার কালকর্নী নামে এক মিত্র ছিল। [ উপরে যাহ! যাহা বলা হইঙ্জাছে, তাহার সন্থেও 

ঠিক সেই সেই কূপ ঘন্টগাছিল। ] নোধিদব ভোগগ্রাস হইতে প্রত্যাবর্ধন করিয়৷ এই বৃত্তান্ত 

শুনিয। বলছিলেন, “আনি যদি তোনাদের কথ শুনিয়া এইরূপ বদুকে দুর করিয়। 

দিভান তাহ! হইলে অন্য আমার সব্বন্থ অপ্ধত হইত।” অনন্তর তিনি এই গাথ পাঠ 

রিয়াছিলেন £-- 

“সপ্ত পদ যার সঙ্গে হয় বিচরণ 

মিত্র বলি সেই জনে কদি সম্ভাষণ । 

বাকিব ছারশ দ্রিন এক স্দে যার | 

মহার় বলিয়। তারে জানি আদ
ার । 

এক পক্ষ কিংব। সাদ কাটে যার সা
ধে, রী 

জ্ঞাতিসগ সেই নাহি দলেহ ইহাতে। 

ততোধিক কাল যারে রাখি নিজ ঠাই, 

নান্থননভাবি ভারে, যেন মোর ভাই । 

কালক্ণী বছু নন শৈশব 
হইতে , 

মান্বহখহেতু তারে পারি কি বজ্ছিতে ? 

০ 

[ শান! এইরপে ধন্দাদেশন করিলেন । 
সবধান_-তখন আনন ছিল সেই কালক্ী এব* ছানি ছিলান নেই বারাণমী-শ্রে্ী। ] 

৮৪--অসশস্যদ্বান্ন আতিম্
 

[ শান্ত) দেভবনে অবধ্িতিকীলে এক অর্থকুশল 1 বালককে লক্ষ) করিয়া এই কখা বলিয়া হলেন । 

শাবন্থীন [হবাস। বোন বিভযশালী। হের পুত্র হত বধ বসেই প্রভ্াবান্ ও অখকুশল হইয়াছিল। লে এক 

শিা। নিকট পিএ এবেয় ছার কি এই এগ দিলাসা করিখাছিন। পিতা কি ইহ। আশি রি 

তন পৃহত্ক বলি জন, "এ তি হুদ শ্র্থ। স্প্র দ্ধ ব্য ঠীও তে তার হইতে নিষ্ে ব্য পথ্য 

কোখাও এন কেছ +1ই থে এই পপর উত্তহবানে সমর্থ (৫ জনন্তর হিলি বহমালাবক্থবি
নললন লই পুজ্নহ 

হেতন শব্ধ শরপ্থায অন) ও বন্দন। কহিলেন এ একাত্ঠে উপদেশন সহি শিযেষন কহিল? 

*গ্ংন্, আমা এই শুট প্রথাবানও অংকুপল 5 এ অথের সবার কি, আমাকে এই এ নিলালা ফছাছে। 

গন হা ৯২ হানে না হলিয়। আপনার নি আসিচাছি। ২৮ কিতা ইহার স্তর ছেন * শা 

যাকিলেন। $পাসক, ওই বাশক পুত আদাক এই আছ দত প। কঠিচাছেল এবং আয হাহা ঠা 

বেশহখাষ | তখন এ উছ। শি্ষ) করিছহিল (কহ হনান্ত। পতহতন এখন কহ) শিচিহোহও 

নর ক প5হ নল) আনন [৩+সেই অভীভ ফখা যালিসছ লা পিছন ১ ॥ 

পপ শিপ | শিস 

পৃহাকালে হায়াদুনীরাজ এ্ধবন্তের সম বোিলব এক মহাবিজবশানী হেন ছিলেন ॥ 

ঠাহার একটা পুত বব হলেছ বিল প্রসাযান, ও অর্বহৃশণ হইচছিগ । লে একধন 

বেপদত্ধের নিকট সিছা দিঘাল। কহিল, শি অর্থের ঘর কি বদি ছিলি ঘর 

প্রশ্থে। উভকধে এই সখা শা কছিছাছিলেন 27 ৮ পপাীশিপিশিপাপী 

১০৬০৬ কল | এপ জী পক 
শে দাল্পাপাক্পািপিপদিশিি

শপাশীশী 

৬ জ্যবু্ত হভখহ পহহে ৮ ওর ঈশা? 

% ছি অর্থ 8৭ খযহতণং গু? 



১৮৭ প্রথম নিপাঠ 

“আরোগা-যাহার তুলা নিধি নাই আর। 

৮ ল্ভিতে তাহ!রে সদা হইবে তৎপর , 
চর, বুদ্ধব(ক্যে.অদ্ধপরা হণ, 

শান্্ান্থশীলনে রত হও অনুক্ষণ । 
। চল ধন্পথে, ত্য বিষয় বাসনা, 

তা হলে হোনার আর কিসের ভাবন।? 
প্রমার্থ লভিবারে, জেন তুমি সার, 
রহিয়াছে সদা! মুক্ত এই ছয় দ্বার" 

বোধিধৰ এইরূপে পুত্রের অর্থন্ার-গ্রশ্জের উত্তর দিয়াছিলেন। সেই বালক তদবধি উক্ত 
ষড়বিধ ধর্মের আচরণ করিত। বোধিসত দানাদি পুণ্যকার্ম্য করিয়! কন্মান্থরূপ গতি লাত 
করিয়াছিলেন । | 

[ লম্ব্ধান--তপ্ন এই বুলক' ছিল সেই বালক এবং আসি ছিলাম সেই শ্রেহী। ] 

৮০ কিহগীক্ক জীতন্ক 1 

[শান্তা জেতবপে জনৈক উতৎ্কঠত ভিক্ষুক লক্ষা করিয়! এই কথ্য বলিয়াছিলেন। ] 
কোন কুলপুল্র বৌদ্ধশানলে নিহিতশ্রদ্। হইস়। প্র্রজ্গা গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি একদিল শ্রীবস্তী নগরে 

ভিক্ষাচষা! করিবার সময় এক অনস্কৃতা রমণীকে দেখিয়া! উৎ্কঠিত হইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া! আচার্ধ্য ও 
উপধ্যায়গণ এ ভৈক্ষুকে শঙ্কর ন্কিউ লইয়া! গেলেন। শান্ত) জিজ্ঞা্সলেন, “কৈহে, তুমি কি সত্য স্ত্যেই 
উত্কিত হইয়ীছ +" গে উত্তর দিল, পভ) প্রভু" ) তথন শান্তা বলিলেন, দেখ, রূপরসাঁছি পঞ্চ কাঁমগুণ 
পরিভোগকাঁলে রমগীপঃবটে , কিন্ধ ইহাদের পরিভোগ নিরগুগমন প্রভৃতি অগতির হেতু ঘলিয়৷ কিংপক ফলের 
পরিভোগসদূণ | কিংপকৃধল শুনিয়াছি বর্ণগন্ধরদসম্পন্ন £ কিন্ত উদ্ররস্থ হইলেই অন্ত্রনমূহ ছিন্ল বিচ্ছিন্ন করিয়] 
জবনূন্ঠশ করিয়। থাকে; পৃক্ৰে অনেক লোকে এই ফলের দোষ জানিত না, হাঁহারা ইহার বর্ণন্ধরসে সুগ্ধ 
হইয়াছিল এবং ইহা! আহার করিগা পঞ্চত্ব পাইগ়লাছিল।? অনন্তর তিনি পেই অতীত কথ! বলিতে লাগিলেন $] 

পুরাকাঁলে বাঁগাণসীগাজ ব্রহ্মদ্রত্তের সমগ্ন বৌধিসত্ব একজন সার্থবাহ ছিলেদ। তিনি 

একদ! পঞ্চশত শকটনহ পূর্ত হইতে পশ্চিমদিকে যাইবার সমম্ম এক বনপ্রান্তে উপলীত 
ইইলেন। সেখানে তিনি অনুচরদিথকে সমবেত করিয়া বলিলেন, *শুনিয়াছি এই বনে বিষবৃক্ষ 
আছে। সাবধান, আনাম ন| জিজ্ঞাসা করিয়। কেহ কোন অনান্বাদিতপূর্রব কল আহার করিও 
নং অতঃপর বনভূমি অতিক্রম করিয়া সকলে অপরপান্তে ফলভারনমিতশাথ এক 
কিংগক্ষ বৃগ্চ দেখিতে পাইল। স্বম্ধ, শাখা, পত্র, ফল, আকার, বর্ণ, গন্ধ, রম সর্ব্ববিষয়েই এই 
বৃক্ষ অবিকল আত্রবৃঞ্চের স্থায় দেখাইত। সার্থবাহ্দলের কেহু কেহ বর্ণরসগন্ধে ভ্রান্ত হ্ইয়! 
উহ্যকে আজ বৃক্ষ ব্লিয়াই মনে করিল এব্ং উহার ফল খইল। কিন্তু অপর নকলে বলিল, 
“সার্থবাহকে নিজ্ঞান! করিয়া খাইব 1” স্ৃতিরাং তাহারা ফল পাডিগ্না বোধিসত্বের আঁগদন 
প্রতীক্ষা বসিয়া রহিল। বোধিদৰ্ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ফলগুলি ফেলিয়া * 
দিতে ঘলিলেন 'এবং যাহার খাইস্সাছিল "তাহাদিগকে বমন কবাইলেন। ও উধধ দিলেন। 
ইহাদের কেহ কেহ, আরোগ্যলাভ করিল » কিন্তু যাহার! প্রথমে খাইয়াছিল তাহারা বক্ষ] 
পাইল না। অনন্তর বোধিনব নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলেন, পণ্যবিভ্রয়্ ছার] 
বহু জা করিলেন, গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং দানাদি ধগ্যাচু্ানপূর্বক জীবনান্তে 
কশ্মান্ুূপ গতি প্রাপ্চ হইলেন । 

চা ন্ 
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চি 
সিসপিসলাটিসপিািসপ সিসি স্পিন ালিসটিস্পািসলাসিলিপাসিসি 

কি বো সপ 

[ কথান্তে শাস্ত। অভিদঘুন্ধ হইগ্। এই গাথ। পাঁঠ করিলেন ২ 

" কীনপরিপাম.. অতি ছুঃখ কর ঃ 

জানে নক তাই কাম দেবে নর । 

ফিংপক খাইয়া শমনসদন 

গিগাছিল, হাক়্। শতশত জন। 

কামাদি বিপু খে পরিভোগকালে 
মনোজ্ঞ হইলেও পরিণতির মশসস

 নর্ববনাশ বাধন করে, এইরপে ত
াহ প্রদর্শন 

কিয়া শা্ত। সত্যচতুষট় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয্। দেই উৎক1ঠিত ভিক্ষু শ্রোভীগন্ধি ফল লাভ 

করিলেন। অপর সকলের কেহ শ্লোত!পন, কেহ সনৃদাগীদী কেহ অনাগাশী, কেহ বা অর্থ
ন্ হইলেন। 

মমবধান-_তথন বুদ্ধশিষযগণ ছিল নেই নীর্থব
াহের অনুচরগণ এবং আঁনি ছ

িলাম নেই নার্থবাহ। ] 

৮৬-_লীলসীমাসাজাত
িক | 

[শীন্ত। জ্েতবনে জনৈক শীলস
ীমংসক * শ্রাঙ্গণীকে ল্য করিয়। এই কথ! বলিয়াছিলেন 

! 

এই ব্রাঙ্গণ কৌশলরাঁজের অন্ে প্রতিপাঁলিত হইতেন। তিনি ভ্রিশরপের আশ্রয় জইয়াছিলেন, পঞ্চঈীল 

পালন করিতেন এবং বেদত্রয়ে ব[ৎপন্ন ছিলেন। বানাও তীহাকে শীলবান্ বলিয়
। জানিতেন এবং যথেই সন্মান 

করিতেন। এক দিন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 
“রাদ। অন্য বাগ? অপেক্ষা আনীর পতি অধিক সম্মান প্রদর্শন, 

করেন £ তিনি নাকে এত অদ্ধা করেন ধে আদাঁকে নিজের গুরুর পদে বরণ করিয়
াছেন এখন আমায় 

মীমাংসা করিতে হইবে যে এত অনুগ্রহ আশার জাতি, গোত্রঃ কুল, দেশ ও বিদ্যা
র জনক, কিংব! আমার চরিত্রের 

জন্য অনন্তর তিনি একদিন বাজার সহিত সাক্ষী করিয়। গুহে ফিরিবার মনয় ধনগাঁলের । ফলক হইতে 

ন।বলিহী একটা কার্ধীগণ লইঙ্জ। গেলেনা এ ধনপাঁল গঁহাকে এত অদ্ধা করিতেন যে ইহা দেখিতে পাইয়1ও 

তিনি নীরব রহিলেন। 
৫ 

ইহার গরদিন ব্রা্মণ উল্তরূপে ছুই কা্ধাপণ অপহরণ করিলেন। কিন্তু তাহ! দেখিকাও ধনপাল কিছু 

বললেন লা। অতঃপর তৃতীয়ুদিন ।দণ এক মুট কা্ধাপণ তুলিয়া লইলেন। তখন ধনপাল বলিলেন, "আহা, 

অন্য পথান্ত আপনি তিন দিন উপবুর্পরি রাজার ধন অপহরণ করিলেন” ইহা বলির। তিনি। “বান 

ধনীপহারককে ধরিয়ছি” এইরূপ তিনবার চীৎকার করিয। উঠিলেন 1 তচ্ছুবণ চতুদ্দিক্ হইতে লোক 

ছুটুথ। আদিল এবং বলিতে লাগিল, “কেনস ঠাকুর, তু্ি ন। এতকাল দিজেকে শীলবান্ বলিয়! পরিচয় দিতে 
? 

চল ভৌঁনীয় রাজার নিকট 
লইয়া যাই" অনন্তর তাহারা ব্রাঙ্মণকে বক্ধল করিল এবং অল্প স্বল্প প্রহার করিতে 

করিতে রাজার হান্তে সমর্পণ করিল । রানা ইহাত
ে অতিঙাত্র দুঃখিত হইয়। মিজ্ঞাস। করিলেন, প্তরাঙ্চণ, তুমি 

এমন ছুঃশীলবার্ে প্রবৃত্ত হইলে কেন $” ইহার পর তিনি আক্ষণচক উপধুক্ত ছণড দিবার আশ দিজেন। 

্া্ধণ খলিলেন, “মহা, আমি চোর নহি।” স্যরি চোর ন! হইবে তবে ফদ
 কন রাজধনে হাত দিলে কেন *

 

"আপনি আলী বড় সঙ্দান করেন? ভাবিলীন একবার গরীক্ষা ক্রিয়। দেখি এই রাজনর সন্মান আমার তি” 

গতি ফল, কিংবা! আনায় চরিত্রের ফল) এই প্রঙ্েরই নীনাংসার অন্ত আমি ফলক হইতে স্র্মুন্র। তুলিঙ্া 

লইগাছি। এখন বুঝিতে পাঁরিলাম চরিতর্ডণেই আমার এরপ সানা হইয়াছে, আভিগোজাদির ল্য নহে? 

বুঝিশীন যে চরিত্রই ইহালোক
ে দরেবাতিন। কিন্ত গৃহে থাকিয়। নিষয় ভোগ করিলে মীবনে কখনও চরিত্রবান 

হইতে পারিব নাঃ অতএব অহাই দেতবনে গলা শান্তার নিকট গ্রচ্যা হণ করিব ।' অনন্তর রাদার 

অন্হৃতিক্রমে সেই আাকশ দেতবনাতিবুখে হাতা করিলেন! ঠাহার জাতিবন্থুরাপুঠীহাকে বক্ষ হইতে নিবৃত্ত 

করিযায চে কালেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পাঁরিলেন ন।। 

রি বণ শান্তর নিকট প্রারনা। কিছ প্রত্রন্যানাত্ত করিলেন । অতঃপর] তিনি হখাকাল
ে উপনল্াহ প্রা 

হইলেন এবং খ্যানযলে অমপঃ তন্বন্ানদল্পহ হইয়া অর্থব লাত কহিলেন। তিন তিনি শাস্ীর নিকট পিছপা 

বললেন, “তগবন্, আমে প
্র দ্যা সব্বোন্ষ কল প্রা হইয়াছে)” 

হাক্ষণের অনন্তের কথা চিরে সঙ্বদধ্যে হা হইল। হন [গুহা খপসতার লম
ব্ে হইয়া যলিভে 

টিটিিডি 

* [নি পশ অর্থাৎ চরহের কৈ বল 
তাহা নীবাসা করিস্ছাছিশেন । 

॥ ধব্পান হিলি হাছাজ 
ত৩1৪ ছইতে লোকে আপ্য হি) খাকেন। 

দুলে শহণাকা এই শখ অহে। 

ইনি হেষ্টীর ভিতর 
খা $্কা হর যা প্রাপ্য সহ কালকের উপর পাচা কাশেন । লোকে দেখান হইত 

চলিয়া লইয়া হাক । 



চা 
লি 

সি রি টি 

দহ স প্ং প্রথম নিপাঁঠ 

লাগিলেন, “দেখ অমুক বাণ পুব্বে রাঁজার উপস্থাপক ছিলেন, তিনি নিজেক্ চরিত্রবল মীমাংসা করিতেগরিয়া * শে রাঁজনভা পরিত্যাগপুববক অব্বে উপনীত হইয়াছেন। তাহারা এইরূপে উক্ত ব্রাঙ্গথের গুপবীর্ত্ন করিতেছেন এমন সময়ে শান্ত! সেখানে উপস্থিত হইয়। তাহা শুনিতে পাইলেন এবং বণিলেন, "কেবল এই ্রাঙ্ষণই যে নিজের চরিত্রবূল মীমা"সাপুব্বক প্রত্রজ্যাগ্হণ দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন তাহা নহে পঙ্ডিতেরাও পু'রাকালে এইরূপ করিয়াছিলেন।” অনন্থর তিনি সেই অতী৩,কথা,বলিতে লাগিলেন £--] 
সপ শী পিল 

বাবাণণীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসব্ তাহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি দাঁনাদি সৎকার্্য করিতেন এবং যথানিরমে পঞ্চশীল পালন করিয়া চলিতেন। এই জন্য রাঁজা অন্য সমস্ত ব্রক্ষণ অপেক্ষা তাহাব প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন কবিতেন। [এই ব্রাঙ্ষণ সম্বন্ধে যাহ! যাহা টিয়াছে শুনিয়াছ, বোধিস্ত সমবন্ধেও ঠিক সেই সেই বূপ ঘটিয়াছিল। ] নাঁজপুরুষেরা যখন বোধিসত্বকে বন্ধন কবিক্া। রাজার নিকট লইয়া যাইতেছিল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন পথে একস্থানে অহিভুত্তিকেব! সর্প লইয়া ক্রীড়া করিতেছে এবং তাঁহার! একটা সর্পের লাঙুল ও শ্রীবা! বরিয়। শিজেদের থ্রীবাদেশে জভাইতেছে। তাহা দেখিয়া বোধিদব বলিলেন, “বাপু সকল, সাপটাঁকে এমন করিয়া ধরিও না, নিজেদের গলাতে ও অড়াইও না, কি জানি কখন হঠা তোমাদিগকে দংশন করিবে , তাহ! হইলে তোমরা মার! যাইবে।” অহিহুণ্ডিকেরা বলিল, প্হাকুর, আমাদের সর্প শীলবান্ ও আচারসম্পন্ন, তোমার হায় ছুংশীল নহে। তুমি ছঃশীলতাবশতঃ রাজার ধন অগহন্পণ করিয়াছ এবং সেই জন্য ইহার! তোমাকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া! যাইতেছে ।” ইহা শুনিয়। বোধিসত ভাবিলেন, “সর্পেও যদি দংশন বা আঁঘাত না করে, তাহ! হইলে লোকে তাহাকে শীলবান্ বলে , মানুষের ত কথাই লাই। ইহলোকে শীলই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা উৎক্ষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না।% 
বোধিসত্ব রাজার নিকট নীত হইলে রাজা লিজ্ঞাসিলেন, প্ভদ্রগণ, এ কি ব্যাপার ? রাজপুরুষের! বলিল, “মহারাজ, এই ব্রণ রাভাগ্ার হইতে ধন অপহরণ করিগ্নাছে।” রাজ! বলিলেন, প্যাও, ইহাকে লইস্গা উপযুক্ত শান্তি দাও ।» বোধিসত্ব বলিলেন, প্মহাঁরাজ, আমি চোর নহি।, “তবে কার্যাপণ গ্রহণ করিয়াছিলে কেন?” বোধিসত্বও এই ব্রাহ্মণের স্যায় উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, “অতএব বুঝিলাঁম জগতে শীলই সর্বোতকষ্ট , শীলের তুল্য আর কিছুই নাই! যাহাই হউক, যখন সর্পেও দংশন না করিলে “শীলবান্” এই বিশেষণে ভুষিত হয়, তখন স্পইই দেখ! বাইতেছে শীলই সর্বোৎক্ট গুণ। “অনন্তর তিনি শীলের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয্জ! নি্লিখিত গাথা পাঠ করিলেন £_. 

কায়মনোবাকো শীল অনুষ্ঠান অশেষ কল্যাণকর, শীলসম গ৭ শাহি ত্িভুবনে, হও সদ! শীলপত্র ( এই বিষধর বার কিন্কর, দেখিলে তরাস পাই; তধাপি ইহারে ঈলবান্ দেখি নাহি বধে কেহ তাই! বোধিসব এই গাঁথা দ্বার! রানাকে ধশ্মতিব শিক্ষা দিয়া সর্ধবিধ বিষয়বাসনা পরিহার- পুর্ববক খুধিপ্রত্রন্থা গ্রহণ করিলেন, হিমালয়ে গিয়া পৰ, এসভিজ] ও অই সনাপত্তির অধিকারী হইলেন এবং তাহার বলে ব্র্মলোব-বাসের সীমর্ঘট লাভ করিলেন। 
লি ৯২-০১৬৬ 

[ লমবধান--তখল আমার যো ছিল সেই বাপুকষগশ এবং আমি ছিলাম সেই রাঁলপুরে!ছিত $] 



৮৭-ম্মর্ছল-জীতন্ত 

[ সাজগৃহবামী একজন ত্রাক্ষণ কোন বন্ত্র পরিধান করিলে মঙ্গল হয়, কৌন বন্ত্র পরিধান করিলে অসঙ্গন হম 

এইরগ বিবাদ কারতেন।* তাহাকে লক্ষ্য করিয়। শান্তা বে?ুধনে এই কখ বলেন। 

প্রবাদ আছে যে এই ত্রাক্ষণ প্রচুর বিভবসম্পন্ন ছিলেন, কিন্ত তিনি রত্ুপরয়ে শদ্ধান।পন করেন শাহ । 

ভিনি ধন্দগ্বদ্ধে দিখ্যামত পৌধণ করিণতন এবং নিনিপুসথদধে মাতিশম্ব কৌতুহলপরায়ণ ছিলেন? একবার 

একটা ইন্দুরর ভীহীর গেটিকাভ্যন্তরস্থ বন্তযুগণ কাটি়ছিল! একদিন তিনি স্লানান্তে এ বন্তরযুগল আসল 

করিতে বলিলে ভৃত্যর! তাঁহাকে সেই কথ! জানাইল। ভাহা। শুনিয়] ব্া্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 

মুবিকদ্ট খন্ত্র গৃহে খাকিলে মহা। অনিষ্ট ঘটিবে। অমঙ্গল দ্রব্য ,কালকর্ণীদূশ , হহা। নিজের পুত্র, কন্যা 

কিংবা গাসনাপীধিগকেও দিতে পারি লা, কারণ যে ইহ! পরিধান করি
বে, মে নিজেও সার! যাবে ববষ্যেরও 

যু ঘটাইবে । অতএব দহ! আনকশ্মশানে নিক্ষেপ কর! যডক! কিন্ত নিক্ষেগই বা কর! যাঁর কিরপে? 

বাণনানীিগের হাতে দিতে পারি না! কারণ তাহার! হয়ত লে|ভিবশে নিজেরাহ রাখি] দিবে এব পিছের 

ও আমাদের সব্যন।শ ঘটাইবে । অতএব পুত্রের হা বিহ্াই দিক্ষেপ করাই ইহ! স্থর করিয়া এ 

পুত্রকে ঢাঁকাইয়! নমন্ত কথ। খুলিয়! বলিলেন এব সাবধান করিয়া দিলেন, "তুমি হৃহা হত দারা ল্দ্শ করিও স! 

হর অপ্রে করিত লই যাও এবং শ্মশানে ফেলিয়। দিম হান করিয়া ফিক্রিঘ। আইস । 

সেই দিন শান্ত। শুয্যো্য়ের প্রাক্কালে শ্যাত্যাগপুর্বক ভিভুবনে কে কোথায় সত)গত চলিবর উপযুক্ত * 

হইয়াছে ইহ! অবলে!কন্ কািতেছিলেন।
 হিলি দেখিলেন ত্র ব্রান্ণ ও তাহা? পুজের ভাখো আোতাপত্িযিল 

নাতের সময় সমুপাগভ। তখন তিনি ছুগয়াগসনোধ্যত ব্]াধবেশধার়ণপুব্ধক আসকন্মশানে গল করিলেন 

এব উদর ছবারদেশে বনি! রহিলেন। উহার দেহ হইতে বুদধদববারক যড়বিধ রাবির হহতে লাঠিল। 

এ দ্বিকে ত্রাঙ্গণপুত্র তাঁহার গিত। ম্বে্ধপ বলিয়া দ্বি্াছিলেন ঠিক দেই ভাবে উত্ত ব্তযুগল ঘর অন 

ধন করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইল-হাহার সতর্কত| দেখি হনে হহল যেন সে ছল বস্ত্র 

আলে নাই, পৃহবাসী কালসর্দ লইঙ্কা আনিয়াছে। 

শান্ত। (অিএ(টিলেন, পি হে সাণবক
 । কি করিতেছে? ্রা্মণপুত্র বলিল, “ওহে গৌতম" 1 এই বন্্রুখণ 

সুষকৰষ্ট হওয়াতে কালকণী-ননৃশ হইয়।ছে , ইহ! হলাহলের শ্কা পরিত্যাদ। ভৃতাব্থগকে হলিলে পা 

ভাহায। লোতপরবশ হই আজুলাৎঘকরে কাজেই ইহ! ফেলিয়। দিবার অন্ত পিতা আবাকেই পাঠাহচাছেন ॥ 

মামি বরিগ। আসিমাছি বন্ধ ণফলিযা দিবার পর অবগাহন করিস ই ফিহিয। সেইজল/হ খা 

দাসিয়াছি।* শান্ত। বলিলেন, পবেশ। এধন তবে ফেলি ঘাও।” ইহা শুশিষ্া হাক্ণগুত্র সেই বন 

ফেলি বিল। “ইহ! তবে এখন আমার হইল এই বালা শাখা আখের স্াক্ষাতেই সেই নমস্থলকর 

হন্থাল গ্রহণ করিলেন) "উছ) কালকশী সনুশ উহা স্পশ করিও প। বলেছ ও ঈ্ণকুমাহ কত নিযে বক, 

[কন শা হাহাতে কর্ণলাত না করিয়া বেএুবনাতিএশে চলিয়া ০০৭1 

তখন বফশকুমান ছল পিতার নিকই গিয়া বলিল "বাবাঃ জনি আমকপুশানে বহুল শিক্ষেপ 

কলে শ্রম গৌতম, ৰা এ বন্ত এখন ছানার হইল বলিয়া উছা। তুলিব। লই হেলে ডক গেছেন 

আবি হারও কজিলান £ কিন্ত ত
িনি তাহা শুনলেন না। হা+$খ ভাবিলেন এই বন্জছুজগ বমঙ্থলদনক এষ 

কালকখনবুশ ও উহ! পরিধান কারলে শ্রমণ দৌতনেহও হিনাণ ঘটবে) ৩15) হইলে আমা হুশ হহযে। 

বাহ ৩ হক অগ্ত বহু বত হান কা এই বঙ্থ পাঁহতাস কয়াহৰ ৮ এই কঙ্তদ ক (৬1৭ 

হ্থ হু সঙ্গ লা সপুত্র বেখুহনে গমন কাঃলেন এব শান ক কংএপুকন ক$ছ্। এক পি খব্াশ 

পক হাতল, থেখ গৌভন তুলি আবকপ্রশা ন হহতত ব্নূর্যল এই? কহ এ কনা ৮৫1
1 

0, এ কথা লত।৮ শশুন্, দোল এ বহুল আহঙ্গলহনক । হহ) ্যব118 কঃ ল | তি ছ্জ ২111 

যট্ ২, (েহারযাসী কলর সকাহও দ্ধ ঘটিত । ঘ তোমাহ অন্তধ্স যা বহার আগ ২২৪ 

টির ০
৩ 

তি
 

_._ শীত 

* হুল সউকলদ্ষ) এই পয এ্হ। 

$ ০ দত) হা 31৭৭ €) বুক 

এই হত ৪ সস্থাখ পদ 
ওহ ও ক 5০৩৭ হ 

ক পকখ্বন এ€ মহযহৃডক ৮০ হব এ কও ৫6], 5) চা ৫২ 



১৮৪ প্রথম নিপাঠ 

থাকে, তাহা হইলে এই খন্ত্রগুণি গ্রহণ করিয়া এ ছুলক্ষণ বন্তর চার কর।* ইহা শুনিয়া শান্তা বলিলেন, 

এত্রা্দণ আনি শুত্রাজক , আঁনবশ্মশলে হাঁটে ঝ$জাগে। আ.বর্জানা ব্তপে, লানতীর্থে, রাজপথে ঝ তদ্রপন্থানে 

পরত্যন্ত চীবরখওই আঁমার উপবুক্ত পরিচ্ছদ । তুমি দেখিতেছি বনের ন্যায় এ জন্মেও কুস*স্কারজানে 
আবদ্ধ রহিরাছ।" অনন্তর ব্রাক্ষণের অনুরোধে তিলি নেই অতীত কথ! আরম্ত করিলেন $-] 

৬ 
ব্ 

পুরাকাঁলে মগধের অন্তঃপাতী রাঁজগৃহ নগরে এক ধান্মিক ব্বাজা ছিলেন। সেই সময়ে 
বোধিসত্ব এক উদ্দীচা ব্রাহ্গণকুলে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানলাভের পর খষি- 
গ্র্রজ্যা গ্রহণ পুর্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করেন এবং হিমালয়ে আশ্রম নিল্মীণ করেন। 
তিনি একদা হিসালক্ধ হইভে* অবতরণ করিম! রাঁজগৃহ্র পুরোঁবর্তী রাঁজোগ্ভানে উপনীত 
হইলেন এবং দ্বিতীয় দিবসে ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিতে পাইয় 

রাজ! তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আদনু ও ভোজ্য দিয়! তীহাদ্বাবা অঙ্গীকার করাইয়া 
লইলেন ধে অতঃপর তিনি এ উদ্যানেই অবস্থিতি করিবেন। তদবধি বোধিসত্ব রাঁজভবনে 
আহার এব* রালোদ্যানে খাস করিতে লাগিলেন । 

তখন রার্জগৃছে দৃস্সূলদ্দণ * নাঁমে এক ত্রাঙ্গণ বাঁদ করিততন॥ তোমার বশ্তরযুগল সন্ষন্ধে 
বাহ! বাহা ঘটিয়াছে, সেই ব্রাক্ষণ্রে প্েটিক1্থৃত বস্্রবুগলেরও তাহাই হইয়াছিল! ব্রাঙ্গণপুত্র 

* যখন শ্মশানাভিমুখে যাত্রা কবিয়াছিল, তাহার পুব্বেই বোধিসত্ব শ্মশানদ্বারে আদন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং ত্রাহ্মণপুত্র গিয়া বস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তিনি উহা! গ্রহণপূর্ববক উদ্যানে ফিরিয়া 
গিয়াছিলেন! ব্রাঙ্গণপুত্র পিতাকে এই কথ! জানাঁইলে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, “রাজার প্রিক্সপাত্র 
এই তপস্থী এবাৰ বিনষ্ট হইবে 1৮ অনন্তর তিনি বৌধিদক্কের নিকট গিয়া! অনুরোধ করিলেন, 
“িপস্থিন্, ষর্দি প্রাণের ভয় থাঁকে তবে এখনই এ বস্ত্র পরিত্যাগ করুন তাহা! শুনিক়া 
বোধিসর্ব ঝলিলেন, শ্মশান্চীবন্ই আমদের পরিধেম্ক। আমর! নিমিত্তে বিশ্বাস করি না, 

নিমিত্তে 'আহ্া স্থাগন করা বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং বোধিসত্বগণের অস্থুমোর্দিত নহে। এই 
[ন্মিত্ত সুধীগণও লিদিত্তে বিশ্বাস করেন ন1৮ বোধিসত এইক্পে ব্রাহ্ষণকে উপদেশ 

. দিঘাছিলেন , তাহ! শুনিয়া ব্রাহ্দণ নিজের ত্র পুর্ণ সংস্কার ছিন্ন করিম! বোধিসত্বের শরণাপন্ত 
" হইয়াছিলেন। বোধিসব যাবজ্জীবন ধ্যানবল অক্ষুণ্ন, রাখিয়া দেহান্তে ব্রন্ধলোকে গমন 
করিঘাছিলেন। 

মঙ্গলামশ্গুল লক্ষণ বিচারি ভীত শর যার ঘন, 

উক্ষ।পত আদ উৎপাত নেহা অন্ষুক্ষচিতত যে জন, 

ছঃবপ দেখিয়া কাপেন! কহিয়া। পণ্ডিত ভাহারে বলি , 

কুলক্ষার জালে তে ভ্ঞানবলে মুকিদার্গে যান চলি। 

দূ পাতে ভীহাবে স্পর্শিতে কখন যদজ থে সব পাপ, 1 

পুন্জন্ম তার কু শ্াাহ হন্ন ভুক্রিতে ত্রিবিধ এাপ। 

শাহ! উরু গাধাছারা বাক্ষপকে ধঙ্গোপদেশ দি সত)সমূহ্ ব্যাথ্যা করিলেন। 
শ্রোভাপিন্িধল আত হইলেন। 

সমব্ধানসতখন এই পিহাপুত্র ছিল সেই পিতাপুর্র এবং শামি ছিলাম সেই তাপঙ। 

তাহ! শশা সপুত্র ব্রাহ্মণ 

৪ সিউল নি 

+ পালিভাবার 'হুস্য শের অধ হত্ু। 

ই ধম পাপে, হখা হো ও হিস আর্গ। (দায়দে।শে।পন ১3 অপাপ। হহাথের একটার ৬ৎপ[৫ 
হইলেই অপরটী ছল বেতা বেজ) 

ক 



২৮৬ প্রথম নিপাঠ 

এই লময়ে ঘটনাক্রমে বোধিসন্থ প্রত্যন্ত প্রদেশে পণ্য বিক্রয্প করিতে গিয়া সেই গ্রামেই 

বঝাঁদা লইয়াছিলেন। তপন্বীব কথ! শুনিয়া তাহার পন্দেহ হইল যে ধূর্ত নিশ্চিত তুস্বামীর 
কিছু অপহরণ করিয়াছে । তিনি ভূম্বামীকে জিজ্ঞাসা করিপেন, “ভদ্র, তুমি এই তপস্বীর 

নিকট কখনও কিছু গচ্ছিত রাখিয়াছিলে কি? ক্হা। মহাশয়, ইহার নিকট আমার একশত 

বর্ণ মুত্র ছিল!” “তবে এখনই গিয়া! তাহা লইয়। আইস।” ভূম্থামী পর্ণশালায় গিয়া 

দেখেন সেখানে স্থবর্ণ নাই। তিনি ভ্রতবেগে বোধিসত্বেব নিকট ফিবিয়া বলিলেন, “ন! 

মহাশক, সেখানে স্বর্ণ পাইলাম না।৮ “তোযার সুবর্ণ অন্যে লয় নাই, সেই ধূর্ত তপন্বীই 
লইগাছে। চল, তাহীকে অনুধাবন করিয়া! ধরি 1” অনন্তব তাহার! বেগে ছুটির গেলেন এবং 
ভগুকে ধৰিয। লাণি ও কিলের চোটে সুবর্ণ আদায় করিলেন। স্বর্ণ দেখিস বোধিদ্ক্ 

বলিলেন, “তাইত, একশত স্ুবণ মুদ্রা হরণ করিতে পারিলে, অথট তৃণমাত্র লইপে পাঁপ হইবে 

ভাঁবিলে।” অনন্তর তিনি তাহাকে ভৎসনা করিস! এই গাথ! পাঠ করিলেন £-- 

অতীব বিশ্বানযে!গ্য বলেছিলে কথা, 

অনন্ত গ্রহ নূহ প্রত্রাজক-প্রথা। 

পাঁগভয়ে তৃণমাত্র পরশ না! কর , 

তখে কোন্ যুক্তিবলে শতমুদ্র! হর? 

এইপ্সপে ভর্খসনী করিম বৌধিসত্ব সেই কুটতপন্বীকে বলিলেন, “সাবধান, আব কখনও এমন 
ধূর্ঘত। করিও ন17৮ ইহার পর বোধিসত্ব ধথাঝালে কর্মফলভোগার্থ ইহলোক ত্যাগ 
করিলেন। 

কাস্তে শন্ত( বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, এখন্ দেখিতে পাইতেছ এই ভিক্ষু এখনও যেমন ধুর্ম, পুব্রজন্মেও 

সেইকুপ ছিল। 

সমব্ধান_তখন এই ধূর্ত ভিক্ষু ছিল সেই তণডতপম্থী এবং আমি ছিলান দেই পণ্ডিত পুরুষ |] 

না 

৯০--অনক্ু তত -জোাত্তন্ক । 

[শান্ত। লেতবনে অনাথপিওদকে এই কথা ব্লিয্মাছিলেন। শুনা যার প্রতান্তবানী এক শ্রেঠীর সহিত 
আনাথপি দ্ধ তবু্রতচিকা এজি হয়েরনমক্রোয পবহগিকআবেকাডিহাহ আক এহন, খা যী ছি একছ। 

স্থানীয় পণে। পঞ্চশত শঙকট বোঝাই করিপা কষ্টুচানীঘিগকে বলিলেন, “তোমব্া এই পণা লইয়া! আ্াবস্ী নগরে 
যাও। সেখানে সহীখেহী আুনাধপিওদ আমার পরম বু । ভাঁহার সাক্ষাতে ইহা বিত্রপ্থ করিয়া বিনিময়ে অন্য 
পণ লইয। আমিবে।" তাহারা "যে আল্ঞা। বলিয়া ডাহার খাদে শানুসারে শ্াবন্তীতে শি অনাথপিগওদের সহিত 
দেখা করিল এবং যথারীতি উপঢৌকন দিক আপনাদের উদ্দেশ্য আনাইল॥ মহাশ্রেহী বলিলেন, "এস এস, 
খুখে ত কোন কষ্ট হয নই + আম বন্ধু ত তল আছেন, +* আনন্তহ তিনি তাঁহীদিগের বাসের অস্ত স্থান নিদ্দিউ 
কর! দিলেন, আহারাদির বাস দিলেন এব" তাহাছিগের পণ্য বিক্রয় করিয়] বিনিময়ে অন্য পণ্য দেওয়াইলেন। 

তাহার। প্রতান্থ অঞ্চলে (ফিরি! গেল এবং নিনেদের প্রহুকে সমন্ত বৃত্তান্ত আানাইল। 
ইহার কিয়দ্দিন পরে অন!থপিগুৰও সেই প্রত্যন্ত প্রদেশে পণ্যপুর্ণ গকচশত শকট প্রেরণ করিলেন! ভাহার 

কন্দচারীস। সেখানে গিয়া উপচৌকন লইয়। সেই প্রভাস্থবাসী শ্রেহ্র সহিত সাক্ষীৎ করিল । তিনি নিচ্ঞাল। 
ককিজেল, হাহা কোথা হইতে আদৈলে ৮ ভাহার। লিল, "নর ভাবনা হহতে আসিতিছি। আপনর 

বু আুন)পপিওদ আমাবিখকে পঠাইঘ।ছেন ।* তাহা শুনি) ঠিপি পরিহ!স সহকারে বলিলেন, “আলাখাপ এছ 
নামত ঘা ইচছ) সেই গ্রহণ করিতভ পাছে। ভিনি উপদৌকন অহণপূর্বাক তাহানিশকে চলি যাইতে 

হণিশেন কেস্ত তাহাদিগের বাসহান বা আহারাদির ব্যয়ের ফোন বাসস করিজেন লা। কাছেই তাহার! 

পনর হেহপ পারিল সেই পে পা বিহয় কাল এবং অন্য পথা ত্রন্তপূর্কক শ্রাবতীতে ফিরি) যহাতেহীকে 

সমন্ত স্বান্ত সানাই! 

অতৎপর প্রতান্তবানী সেই তে পুনরায় পুর্কাহৎ পকশত পথ্যপূর্ব শক শ্রাদ্ীনগযে প্রের কারলেন এবং 

জাছার কশ্ছ$হীর! উপছৌকন লইয়া অনাখপিওবের সাচৃত সকাৎ করিত শেল। কি অনাশপিওদের 



৯১-*লিগু জাতক। 
১৮৭ 

সস 

স৬৯বািিস্পাপীপীিপিপিপাশিশিশ
শা পিপিপি 

কর্ণচারীর। তাহাদিগকে দেখিবাঁমাত্র বলিক্া উঠিল, "দেখিব, আবাদের প্রভু ফেলল করিয়। ইহাঁদিগকে বাসস্থান 

ও তোন্বনাদির ব্য দেন” তাহারা আ।গন্ভকদিখকে নগরের বহির্ভাগে লইয্! গেল এবং মনোমত একটা স্থান 

দেখিয়া বলিনী,* তোনর! এখানে গাড়ী খুলিয়। দাও , আদীদের প্রসুর গৃহ হইতে তৌমাদের আহারের অগ্য অন 

ও অন্থান প্রব্যের জগ্য অর্থ আসিবে ।” অনন্থর নধ্যরাত্রিকানে তাঁহারা অনেক দাদ ও ভৃত্য নঙ্গে লইগ এ 

পঞ্চশত শকট লুঠন করিল, আগন্তকদিগের বন্তরীবরণ পধ্যন্ত কাঁড়িয়। লইল, বলদগুলি তাঁড়াইয়। দিল! শকট- 

চক্গুলি খুলিয়া ফ্লিন এবং শকটগুলি ভূমিতে ফেলিগ। চলিয়। গেল। প্রত্যন্তবানীরা) অত্যপ্ত ভীত হইয়। 

পরায় বিবস্ত্র অবস্থায় দ্রুতবেগে স্বদেশে পলায়ন করিল তিখন অনীথপিওদের কম্মচারীয। ভাহাকে সমস্ত ঘটনা 

জানাইল। অনাবপিওদ ভাফিলেন, “এই অপুব্ধ কথা শান্তাকে উপহার ফিতে হইবে।' তিনি শান্তার নিকট 

।গয়। সমস্ত ঘট! আঁদুল নিবেদন করিলেন 

তাহা! শুনিয়া শান্তা যলিলেন, *ণৃহপতি, সেই ্রত্যন্তবামী শরেী যে এখনই এরূপ প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন 

এমন নহে, পূর্বেও তিথি এইরূপ নীচ ব্যবহার করিগ্ছিলেল। অনন্তর অহাশ্রে্ীর অন্থরোধে শান্তা সেই 

অভীত কথা আরম্ভ করিলেন £-] 

শপ শ শ শাশাশীশাোশাঁীী 

পুরাকালে বাঁরাণসীরাজ ব্রহ্মদন্তের সময়ে বৌধিনব প্র নগরে একজন মছাবিভবশালী শ্রেগঠী 

ছিলেন। তাহারও গ্রত্যন্ত গুদেশে একজন শ্রেষিবদ্ধু ছিলে
ন » কিন্তু উক্ত বন্ধুর সহিত কখনও 

ভাহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। [ প্রত্যাৎপন্গ বসতে
 যেরূপ ঘটক্াছিল বল হইল, এক্ষেত্রেও 

ঠিক সেইন্ধপ ঘণ্টফ্াছিল ]1 
বোধিদবের লোকেরা, যখন তাহাকে আপনার! যাহা যাহা করিগ্জাছিল তাহ! না ইল, 

তখন তিনি বলিলেন, “ইহার পূর্ধবক্কত উপকার হুলিক্ল! গিয়াছিল বলিগ্কাই এরূপ প্রতিফল 

পাইয়াছে।* অনন্তর তিনি ঘমবেত জনসদুহকে এই গাথ। পাঠ করিয়া ধন্মশিক্ষা দিবেন ২ 

অস্ভকৃত উপকার করিয়া স্মরণ 

কুতজ্ঞত! প্রদশন না করে যেলন, 

পূনব্বার অকুশল বেখা। দেয় যবে 

পাঞ্জন। সে সহাকক বুত্রাপি এ ভষে। 

শশী াীশিটী 

1 সম্যধান বর্তমান সলয়ের এই প্রতান্তশ্রেম (ছল আঅতীত
কালের নেই প্রভান্তত্রেজ। এবং আনে ছিলান 

ধারাশমীয় মেই [বিতবপ।লী। শ্রে্ 1] 

৯১-_হিনওু-জ্াতিন্ত 



১৮৮ প্রথম নিপাঠ ট্যায্যাররারা হারার তারা 

পুরাকালে বাঁরাণসীবাজ ব্রদ্ধদত্বের সময়ে বৌধিসব কোন সহতিপন্ন বংশে ভসপ্রংণ 
করিয়াছিলেন । বয়ঃপ্রাপ্তির পব তিনি সাঁতিশয় দ্যুতপরায়ণ হইয়াছিলেন। একজন অন্ষধূত্ত 
বোধিসত্রে মহিত খেলা করিত | সে যতক্ষণ নক্পলাঁভ করিত ততক্ষণ ক্রীড়া ভঙ্গ করিত না, 

কিন্তু পরাজন্ন আরম্ত হইলেই একখানি অঞ্চ ঘুখের ভিতর ফেলিয়া দিয় বলিত, “একথানা 
পাশট্রী যে পাওয়া যাইতেছে না” ইহা বলিয়া সে খেলা ভাঙিয়া চলিয়া! যাইত! বোধিসন্ব 
তাহার ধূর্ত! বুঝিতে পারিয়! তাঁবিলেন, "আচ্ছা দেখিতেছি, তোমার ধূর্ভৃতা খুচাইতে পারি 
ফি নী।” তিনি পাশংটি গুলি নি'জর গৃহে লইয়া গেলেন এবং হলাহল দ্বারা লিগ 

করিলেন। অনন্তর সেগুলি বার বাঁর শুকাইয়। পর ধূর্তের নিফট গিয়া বলিলেন, “এস ভাই, 

গাশা খেলি? সে বলিল, পআঁচ্ছা, তাই” এব" তখনই দ্যুতফলক সাজাই ক্রীডা আর্ত 

করিল , কিন্তু ঘেমন ভাঁহীর পরাজয় আবন্ত হইল এমনি একথালি পাশটি মুখের ভিতর 
ফেলিয়। দিল। খোঁধিদত্ব তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিক্! বলিলেন, পগিলিয়! ফেল ১ শীস্ই 
টের পাইবে এ কি জিনিস” অনন্তর তাহাকে ভর্থপনা করিক।ভিনি এই গাঁথা পাঠ 
করিলেন £- 

হলাহল লিপ্ত এই অক্ষ তুই মুখে দি, 
গিলিলে যে ফল হবে কিন্তু তাহা না বুঝিলি? 
এখান গিলিয়! ফেল বুঝিবিরে ক্ষপপরে 
কত উত্ত হলাহল পাঁশিয্াছে ধূর্তোদরে। 

বোধিসত্বের কথা শেষ হইতে না| হইতেই সেই ধূর্ত বিষবেগে মুঙ্ছিত হইল, তাহার চক্ষু 
দুইটা খুরিতে লাগিল, ঘাঁড় ভাঙ্গিয়ী পড়িল এব* সে ভূভলে পড়ি গেল। খোধিসত্ দেখিলেন 
লোঁকটার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে । তিনি তাঁহাকে বননকারক উবধ সেবন করাইলেন 
এবং বমন করাইয়! ত্বত, মধু, শর্কর! প্রভৃতি একত্র মিশাইয়! খাইতে দিলেন। এই উপায়ে সে 
আরোগ্য লাভ করিলে বোধেসব তাহাকে সাবধান করিয়া] দিলেন যেন আর কখনও এরূপ 
ূর্ততা না করে। অতঃপর বোধিসত্ব দানাদি পুণানষ্ানপূর্ববক যথাকালে কর্্ান্ূপ ফল " 
ভোগার্থ লোকাঁন্তরে গমন করিলেন। 

[শান্ত এই ধন্মেদেশনের পর বলিলেন *ভিক্ষুগণ সম্যক্ বিবেচন1 লা কতিছ! উপাকরণ পরিভোগ এব» 

লা বুঝিয়া বিব সেবল একইরূপ |” 

অঙ্গবধ্টন--শুখন আদি ছিল$দ সেই বুদদ্িমঠন্ এক্ষত্রীড়ক । 

£20৮সমবধানে ধূর্ত অক্ষত্রীড়কের উন্লেখ নাই কারণ ভৎসময়ে তাহার গ্থাবীর কোন, বক্ডির সঙ্ছস্ষে 
কথা হইতেছিল না। ] 

৯২-মহালাম্ব জাতিশ্চ 1” 

[ শান্ত! লেতধলে অবস্থিতিকালে আহুদ্ছান্ আনন্দের সম্বন্ধে এই কখ| বলিঙ্গাছিলেন। একদ। কোশলরাঙ্গের 
অস্থ পুইচারিটগণ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন *আহা। আমাদের কি দুহদ্ষ্ট। জগতে বুদ্ধের আবিভাব 

সুদ্দুদত পুর্দেভি্জসস্পদু ৭ মুন ছুলভ । এখন বুদ্ধ দেখ দিছেন আটসহও অখনখশরীয় ৩1৭ হইছি, 
ঘধচ হচ্ছামত বিহারে বইতে পারি লা ধর্দ্কথা শুনিতে পাই সা ত্বগ্বনূকে বন্দল! করিতে পা ৭1 
ঘানাধি ভ্রতীহৃঠাীনেরও অবনর পাই লা। আমরাযেন সঙ্গযাপ্ন পক্ষিপ্ত হইছা জঙ্ি। চল আমর) রালার 
নিকট হালি, তান আষািগকে ধর্টোপদেশ দ্বিবার লিদিত্ত একদন উপঘুছে ভিক্ষু আনন ককন। আমর! 
এমএসসি 

ক. অহাসার-সহাম্হা]) 
+ হজে পরিপুততনা এই শন্ম আছে । বৌদ্ধ নে স্তন বারটা_চ্গু, কর্ন, নাসিক! ছিহা শক 

সন এই ছুটি (হবকে কান হত ফল? শক, ক্ষত তসংস্পশ ও যর্দ এই ছয়টা বহিরা্ছিন। অনুধ্যসপ্ডেই 
এষ হাছপ আচতনের পূর্বত পরিষক্ষিত হয়। 



- ৯২- মহাঁসার-জাতক । 
১৮৯ 

টায়ার ডিয়ার ৬৮
 

ভাহার নিকট ধর্দকথা শুনিয়া ও তদীয় উপদেশীনুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম করিব; তাহা হইলে 

আমাদের এই গুভযোগে জন্মগ্রহণ সফল হইবে।” অনন্তর ভীহীর] কলে রাজার নিকট শিয়া আপনাদের 

প্রার্থনা জানাইলেন, রাঁজাও “উদ্তণ কথা” বলিয়] এই প্রন্তাবের অনুমোদন করিল
েন। 

এই মনয়ে একদিন রাজ। উদ্যানে গিয়! আমৌদপ্রমৌদ করিবা
র অভিলাষ কৰিলেন। তিনি উদ্যানপাঁলকে 

ডাঁকা ইয়া! বলিলেন, উদ্যান পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন কর। 

উদ্লানগালক উদ্যান পরিদ্ুত করিধার দময় দেখিতে পাইন, শা একটা বৃক্ষদূলে উপবেশন করিয়! 

আছেন। দে তখনই রাঁজীর নিকট গিয়া বলিল, স্মহারাজ, উদ্যান পরিদ্ৃত কর! হইয়াছে £ কিন
্ত সেখানে 

ভগবান, একটা বৃক্ষমূলে বসি! আঁছেন।” বীজ! বলিলেন “দে ত আরও উত্তম হইয়াছে; শান্তার নিকট 

ধর্মুবথ। শুনিতে গাইব” তিনি অলন্ৃতে রখারোহণে উদ্যানে গন 
করিয়া শান্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। 

তখন ছত্রপাঁনি নামক এক অন্াগীদী উপাসক শান্তার মুখে ধর্মকথ। শ্রবণ করিতেছিলেন। উপানকতে দেখিয়া 

রাজ। ক্ণকাল অশ্রমর হইতেইতন্ততঃ করিলেন, কিন্ত শেখে ভাবিলেন, "এ ব্যক্তি পাগকর্দ নহে, কার? থপ 

বর্থ। হইরে কখনও শীল্তার নিকট বসিয়া ধর্্কৃথা শুলিত ন।' অত এব (দ্ধাবোধ না] করিয়া তিনি শান্তার 

নিকট গিয়। ভাহার চরণ বন্দনীপূর্ব্ক 
একান্তে আসন গ্রহ? করিলেন। বুদ্ধের ন্মুখে অন্য কাহারও প্রতি 

মূ্মীনপ্রদর্ণন অসন্রত মনে করিয়| উপাসক রাজকে অভ্যর্থনা কল্সিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন না, তাহাকে 

অভিহাদনও করিলেন লা । হহীতে 
রাঁজা সাঁতিশয় কুদ্ধ হইলেন। 

রাজ তুদ্ধ হই ছেন ইহ। বুঝিতে পারিয়। শান্তা উপাসকের তণবীর্ঘন করিতে লাগিলেন। তিনি 

বলিলেন, "হারা, এই উপাদক স্থপঞ্ডিত, আগমবিশারদ * এবং বিবগববিক্ত।* ইহা! শুনিয়া রাজা ভাবিলেল, 

শানু যখন ইহার এত শ্রশংস। করিতেছেন, তখন ইনি নিশ্চিত একজন অনার
 ব্যক্তি। তিনি খলিলেন, * 

উপানক, আপনার যদি কৌন অর্ভীব থাকে ত আমীর ববুন।” উপাসক রাজীতক ধ্যযবাদ দিয়] বলিলেন, 

"না সহ।রাদ, আনার কোন অভাব নাই।* ইহার পর রাদ! ধর্দোপদেশ শ্রবণ কক্সিলেন এখং শান্বাকে 

্রনথক্ষিণপূর্ববক প্রস্থান করিলেন | 

কিয্দিন পরে রাঁজ। দেখিতে পাইলেন, সেই উপাসক প্রাতরাশাস্তে ছত্রহত্তে জেতবনাতিনুখে বাইতেছেন। 

তখন তিনি তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “সহায়, শুনিয়াছি আপনি সর্বশাস্তবিশারঘ। আমার 

£পুরযাসিনীরা ধর্দকথ শুনিবার ও ধর্ুতন শিক্ষা
 করিবার অন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন । আপনি যদ্ধি তাহাখিগকে 

ধর্দোপদেশ দেন, তাহা হইলে আনি বড় আত হই। উপানক কহিলেন, প্গৃহিগণ রাজী্$দুরে শরবেশ 

করিত) ধর্দদেশন করিবেন ও ধর্দৃতত্ব শিক্ষা দিবেন ইহা! যুক্তিযুক্ত নহে। একপ কার্ষো আর্য্যদিগেরই ? 

অধিকার |” 
ূ 

স্বাম। দেখিলেন উপাগক সত্য কথাই বলিগ্লাছেন। তিনি তাহাকে বিদাঃ দিয়! র9দ্িগকে আহ্বান 

করিজধ। বলিলেন, "দেখ তোমাদিগ
কে ধর্দনকথা শুনাইবার এবং ধর্মতবব শিক্ষা বিবার জগ্য শান্তার নিকট গিয়া 

একজন ভিক্ষু প্রার্থনা করিব। লেখালে অশীতিজন নহাত্রবক আছেন; তাহাদের নধ্যে কাঁহাকে প্রার্থনা 

বি বল।" রাশীরা নকলে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "জাপনি ধর্রভাওাগারিজ স্থবির আলমকে £ 

আনয়ন কক্ষন। 

সাজা শান্তার নিকট পন করিলেন এবং গ্রশিপাতপূক্ধক একাস্তে উপবেশন করিয়া বলিলেন, “তগবন, 

আমার অন্তঃপুহবসিনীগণ সাধ আনন্দের নিকট ধর্বকথা। শুনিতে ও ধর্তস্ব শিক্ষা করিতে অভিনাহ 

করিগাছেন। ভিনি ধৰি আমার পৃহে ধর্দোছেশন করেন, তাহ) হইলে বড় উত্তন হত । পান ইহাতে 

সম্মত হই] আনন্দকে অনুখতি ছিলেন । তি রাঁজনহিলার! স্থবির আনলের নিকট ধর্টোপবেশ শুনিতে 

ও খন্মতস্ত শিক্ষা করিতে লাখিলেন। 

নগর একবিন রাদার চুড়াননি ছারাইচা গেল) মপিছরশ বার্কা শুনিগ গাছ ববাত্যবিগকে আদ) 

বিলেন, "যাহার অন্বঃপুরে হার তাহাদের সকলকে অবরুদ্ধ করিছ মনি উদ্ধার কর। এই আষেশ পাই 

আমাতাগণ হীপুরঘ হাহাকে পাইলেন ধ্ি। সনির অশুন্ান আর করিলেন) হাছাডে সকলে ছলাহন 

হইল, [কস্ বনি পাওঘা গেল লা সেই দ্বিন আনন্দ রাছুল শি বেখিলেন রীতি বিঃ হব । 

&. আগলে -যৌসধর্ত শান । 

$ বব -&িখুহিগেজ মধ্যে হাহাণ সাখুতার ইচ্চসাপ
ানে আবিয়োহণ কিন) 

১ হোসধবাননে নীতির আকার লহানও+ আনন্দেহ 2েটসচৃত। খাহঃি আহ ১৪০ 

বিক্ুটি-সঙ্গ ৩5৯1 কভিতে সাক ইইন্তাহিলেন ? 



উঠ প্রথম নিপাঠ 
শা ২ শীিিশিপিসাপিপিপীপিসিপীপনিপিপাপীপাপাপিপাশপাািশিসশিারপি 

আজ কেহই সেরূপ কর্রিচতছেন লা॥ তিনি জিজ্ঞাঁদ। করিলেন, "অদ্য আপ্মাদিগকে এক্ধণ দেখিতেছি কেন?” 
তাঁহার! বলিলেন, “মহাশয়, সহাপাজের চুড়ীমণি অপহৃত হইয়াছে , অসাত্যগণ সে জন্য স্ত্রীলোক দিগ্কে পযন্ত 

ধরিগ্না গীড়ন আরস্ত করিয়াছেন, সমন্ত অন্তঃপুর মথিত করিয। তুলিয়াছ্েন। আমাদের ভাঁগোই বা কি ঘটে 

ইহ! ভাবি] আনা বিসর্ঘ হইম! বলিয়া আছি।* আনন্দ ভাহাদ্িগকে আশ্বাস দিয়! বলিলেন, "আপনারা 
কোন চিন্তা কম্সিবেন ন!। 

অনপ্তর তিনি আজ!র নিকট গিয়া পিষ্ট আসনে উপবেশলপূধ্বক জক্জিজ্ঞাযা করিলেনং “মহারাজ, 
অধপনার সনি নাকি অপহৃত হইয়াছে ₹) ঝজ! বলিলেন, “1 ম্হাঁশয় ।+ প্ডহাকি পাওয়া যাইবে দ) বেধ 

হন্ষ ৮৮ পম্হাপম, অন্তঃপুতের সমস্ত লৌক আবদ্ধ করিক্স। পীড়ন কর হইতেছে, তথাপি পওয়। যায় নাই ।” 
“মহা গাঁজ, কাহারও গাঁডন ন। করিয়া ইহার পুনঃপ্রাণ্তির একটা ডপাঁয় তাছে।” *কিি উপায় শহাশয় ? 
প্মহারঞ্, যে যে ব]ক্তির প্রতি আপনার লশ্দেহ হয়, তাহাদিগকে একত্রে সমবেত কবিয়1 প্রত্যেকের হা এক 

একটা পণ্ালপিশ * বা মুৎ্পিও দিন, এবং বলুন ঘে তাহীর। যেন প্রত্যুষে সে সমন্ত অনুক স্থানে রাখিয়া 
দেয়॥ যে দনি চুরি করিগাছে মে উহা এ পিওের মধ্যে রাখি আনয়ন কারবে। নে বধধি প্রথম দিবষেই অনি 
আইনিয়। দেন তল , নচেন ্থিতী প্র ও তৃতীরু দিবসেও এই অনুষ্ঠান কপিতে হইবে। এই উপার অবলম্বন করিলে 
আহক লোক উত্দদীডুন হইতে অব্য।হতি পাই, আপনিও মি পাইবেন (" কাজকে এই পরানর্শ দিয়া স্তুবির 
প্রস্থান কন্সিলেন। ্ 

আনচের উপদেশানুসারে রাজ) উপধু)পরি তিন দিন পিও বিতরণ করিলেন গঁকিত্ত মণি পাঁওয। গেল না 
তৃতীয় দ্রিবমে আনন্দ আসিয়। ভিভ।নিলেন, পকেদন নহারাজ, মণি পাহয়াছেল কি?” পন মহাশরঃ এগনও 
পাওয়া ঘা নাই ।  *৩বে মহাঞ্রাঙ্গণের এক নিভৃত অ'শে জপুর্ণ এক বুহৎ ভাও রাখিয়া উহার স্মুথে গদি 
এট।ইয়! দিন, এবং আদেশ করুন যে অগ্ত*পুরচন স্ত্রী পুরুধ নকলে উত্তরীয় বন্ধ ও্যাগপৃববক একে একে পর্দার 
ভিঠএ যইয়| হাও খুইয়। আহক । এই পরামর্শ (দিঘ। স্থবির সেদিনকার মত চলিয়া থেলেন। রালাও তাহাহ 

করিলেদ। 

তখন মগিচের ভ1ব্তে লিল £--ধ্দতাও।গারিক এই বাপার লইয়ং য্রুপ, উদ্ঠয় পথ ল!গিয়াছেন 

তাহাতে নূণি না পয পব্যন্ত কষখলই, নিরত্ত হইবেল লা), অতএব আর গোল না খাড়াইয়। মন ফ্িরাইয় দিবার 
নম উপস্থিত হইগাচ্ছে। ইহা স্থিক কিক) লে বন্রের থত্যস্তন্দে মণি লুকায়িত রাখি পর্দীর ভিতর প্রবেশ 
করিল এবং উহ। জ্ভা০গর সত্যে নিক্ষেপ কম্সিছ। খাহিরে আসিল। অনন্তর সকলে চলিয়। যাইবার পর ভাঁগস্ব 

জল চলি ফেলিঘ। সখি প1গ1 গেদু) আবির পরীমশে কাহ।রও পীড়নু না করিয়া মণির ডদ্ধীর হইল দেখির। 

রাজা পরম শ্নীতি লাভ করিলেন। নন্তঃপুগ্সের লৌকেও আবলীদে বণিতে লামিল, "স্থবিরের কৃপাতেই আমা 

মহীহঃখ হহতে অব্যাহতি পাইলাম |” ই, 
আনন্দের অলৌকিক ক্গনতাবলে রাজ! অপহৃত মণি ফিরিয়া পাইয়াছেন অচিরে এই কখ| নগরে ও ভিঙ্গু 

সঙ্গে রাই হইয়া পড়িল। ভিক্ষুগণ ধর্্সতার আসীন হইপ্স। ভাহার গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহার! 
খলিজেন “ছবির আনন্দ বহশ হেত, পশ্ডিত্ত ও উপায়কুপল * দেই জস্তই হলে পীড়ন হঙতে অব্যাহতি পাই- 

য়াছে, রাজা ছাহার নঈমপণি ফিরিয়া পাইক়াছেন।” এই সশগ্সে শান্ত। সেখানে উপস্থিত হইয়। জিক্ঞানিলেন, 

“ভিন্ুগশ, আজ তোমর। কি আলোচনা করিতেছ? ভিক্গুর! বলিলেন, *স্থব্রি আনন্দের বিষয়) তাহা শনি! 

শান্তা কহিলেন, *ভিক্ষ্গণ, প্র্হন্তগত ধন হে এই প্রথম পাওয়! গেজ এবং আনন্দই খে একা ইহার উপাক্ত উদ্ঞাধন 
কছিসেন তাহা নছে £ অতযত কলেও পেতেও! বৃহলেকককে লীড়ন হইতে অব্যহতি দি! ইতরপ্রাটুর হন্তগত 
ধন বির ক(রয়ছোলেন। অনন্তর শস্ত। সেই প্রাচীন কথ। হিতে লাগিলেন £-- 

-শীপিশিপীশিশি 

পুরাকালে বারাণসীরা ত্রচ্জদত্তের সনয় বোধিসত্ত সর্ববিদ্যা বিশারদ হইয়। তাঁহার অমাত্য 

পু লাভ করিয়াছিলেন । একদা! রানা বহু অমুচর সঙ্গে লইয্থা উদ্ভান-বিহারে গিয্াছিলেন। 

সেখানে বিচরণ করিতে করিতে তাছার দলকেলি করিবার বাসনা হইল এবং তিনি মগ্গল- 
পুক্করিন্তে অবতরণপুর্বক ঝনপ্নিগকে আনাইবার জন্য লোক পাঠাইপেন। রানির! আসি! 
শ্বন্ব সন্তক ও খ্রীবা হইতে আভরণ উন্মোচন এবং উত্তরীন্প বদন পরিত্যাগপূর্কক পেটিকাঁর 

ক 

*. গলালপিও অর্থ খড়ের গুলি। 



৯২--মহাদার-নাতক 
১৯১ 

০ তা রি 
০ 

বি 

ভিতর বািলেন এবং দেই সদন্ত দাঁসীদিগের তব্বাবধানে রাখির। পুকরিপীতে অবতরণ 

করিলেন। 

এই সনস্বে উদ্যানবাসিনী এক নূর্কটা একটা বৃক্ষের শাখায় ব্সিয়াছির॥। বখন অগ্রমহিধী 

আভরুণ উন্মোচন, করি উত্তরীয় বস্ত্ের নহিত পেটিকার রাখিযছিলেন, তথন নে তাহা দেখিয়া 

ছিল। তাহার ইচ্ছ! হইল নহিষীর সুক্তাহারটী নিজের গলা পরে | এই নিমিত্ত নে, দামী কখন 

অন্তমনন্ক। হইবে, তাহা প্রতীক্ষা! করিতে লাখিন। দাসী প্রথনে চারিদিকে দৃরি রাখিয়া 

আভরণগুলি রক্ষা করিস্জাছিল, কিন্তু শেষে তত্দ্রাতিভত হইয়া! চলিতে লাগিল। দর্কটী বেনন 

তাহার বঅনবধানভাব বুঝিতে পারিল, অমনি বাধুবেণে বৃ হইতে অবতরপপুর্বক এ গজ 

সুকাহার গলায় পরিল, এবং বাযুবেগে বৃ আরোহণ কারঘ্। শাখার অন্তরালে বসিয়া রহিল। 

অনস্তর পাছে অন্য কোন দর্কট দেখিতে পা এই আশঙ্কার, সে হারগাছটা তরুকোটরে 

নুকাইয়। বাখিল, এবং সুখখানি এনন করিয়। দেখানে বসিয়/ পাহার দিতে লাগিল যে 

কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে দে এই ব্যাপারের বিন্দুবিপর্গ জানে ? 

এদিকে দানীর যখন ঘুর ভাঙ্গিল/ তখন সে দেখিন হার নাই। মে ভয়ে কপিতে 

লাগিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া চীৎকার করিয়া! উঠিল, “ওগো॥ তোর! কে কোথায় 

অীছ? চোবে মহিষীর মুক্রানাল। লই! পলাইয়া গেল।” এই কথ! গুনিয়া চারিদিক্ 

হইতে প্রহরিগণ ছুটিয়। আসিল এবং ছানীর কথামত রাজাকে সংবাদ দিল! রানা বলিলেন? 

“চোর ধর” তদনুমারে প্রহরীর! উদ্যান হইতে বাহির হইল এবং "চোর ধর” “চোর 

ধর বলিস! ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে রাগিল। এই মদন্ধ এক জনপদবানী কর দিতে 

মনিগ্ছিল, নে গণ্ডগোল শুনি ভয় পাইয়! পলাইতে লাশিল। তাহা দেবির। প্রহরীর! 

মনে করিল, এই শোকটাই চোর। তখন তাহার! পশ্চান্জাবন করিয়া তাহাকে ধরিয়! 

ক্েলিল এবং প্রহার করিতে করিতে বিদ্রপনহকারে বিজ্ঞাসা করিল, ওরে ধূর্ব চোর, তুই 

এমন সৃল্যঝান্ হার চুরি করিলি ক
েন ৮ 

জন্পরবাসী ভাবিল, “মামি যদি বলি হার চুরি করি নাই, তাহা হইলে আজ আনার 

প্রাণ বাচিবে না, ইহার প্রহার করিতে করিতেই আবার মারিয়া ফেলিবে। অতএব 

চি করিহাছি বলিয়। অপরাধ স্থাকার্র করাই ভাল) ইহা স্থির করিহ। সে বলিল, “আনিই 

হার চৃত্রি করিয্াছি বটে / তখন প্রহরীর তাহাকে বন্ধন করিয়া রানার লিকট লইয়া গ্গেল) 

ঝাদ। ছিতোমঠ। করিলেন, পতুমি গর নহাবুলা হার অপহরণ করিয়াছ 1” *হা। নছারাল ।” 

হার কোথা?” “দোহাই নহাকাদ ! আমি বড় গরীব, হারই বলুন, আর খুটপালদ্গই 

বলুন, আমীর বাবার বদমেও কখনও এ সব জিনিষ দেখি নাই । শ্রেটী মহাশক বলিলেন, 

হারগাছতা আনিয়া দে, তাই আলি উহা লহযা। ডাহাকে মিঙ্কাছি। উহা! এখন কোথায় 

দছে তিনই বলিতে পারেন, আলি ছানি না।৮ ৩খন বাদ] শ্রে্কে ডাকাইয! ছিচাসা 

কহিলেন পতুনি এই ব্যঞির হন হইতে হার গ্রহণ করিজাছ কি?” +হ, মহারাদ 5 

কোধা।1” পুরোহিত মহাশযকে শিঙ্বাছি | অনন্তর পুরোহিতকে দিলা করিলে ডিনি 

হলেন, পজ্কাকে বিয়াছিশ এক শন্ধব্কে দিতাসা করিলে ভিনি বলিলেন, স্পা ছিভ
 

মহাশয় হাত দিছাছিলেন বেত কিন্ত আনি উদ প্রশঙ্থেপহার শহ সিযিক বার্বলপিশটিকে 

ধান কাহদ্থাণছ ০? তখন সেই হাহবিলাপিনীকে আনন করা হইল। সে কিন খলিল, পানি 

কোন হায় পাই নাহ 

৩৪ কাটা লোককে ভাকাহছা জে্পস) করিতে বত হাহ হল) তখন রান 

খারতলন, শক আর সমাঘ নাই ও কলা বে ঘ€বে 1 কন তিন ফাদিগাকে হনৈগ 

স্হান সমপ্তপুিক শখ হা উম করিতেন ॥ 



১৯২ প্রথম নিপাঠ 

বোধিন ভাবিতে লাগিলেন, “হার হার!ইল উদ্যানের অভ্যন্তরে, জনপদবাসী ছিল উদ্যানের বাহিরে। উদ্যানদ্বারে বহু প্রহরী আছে। কাজেই ভিতর হইতে কেহ যে হার লইয়া বাহিরে পলায়ন করিয়াছে তাহা অসম্ভব । ফলতঃ ভিতব হইতেই হউক কিংবা বাহির হইতেই হউক, হার চুরি যাইবাব উপায় দেখা যায় না। তবে যে এই হতভাগ্য জনপদবাদী বলিতেছে যে হাব চুরি করি! শ্রেচীকে দিয়াছি, তাহা কেবল নিজেকে বাচাইবার জন্য, শ্রেষ্ঠী ভাবিষ্জাছেন পুরোহিতকে জডাইতে পাপ্ধিলে সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন » তাই তিনি পুরোহিতেন নাম করিক়্াছেন। কারাগৃহে গন্ধবকে লইতে পারিলে আমোদ প্রমোদের ঈবিধা হইবে সেইজন্য পুবোহিত মহাশয় গন্ধব্বকেও ইহার মধ্যে ফেলিয়াছেন , সার বারবনিতা সঙ্গে থাকিনে কারাঘন্ত্ণার উপশম হইবে আঁশ! করিয়া গন্বর্বও এই রমণীকে নলসুক্ত করিয়া লইয়াছে। আমার অনুমান হয় এই পাঁচ জনের একজনও চোঁর নহে ১ উদ্যানে বনু মর্কট বাস করে , তাহাদের মধ্যে কোন মর্কটই এ কাজ করিয়াছে । 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বোধিসত রাজার নিকট গিয়া ঝণিলেন, “মহারাজ, চোর দিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে আজ্ঞা হউক। আমি নিজে তাহাদিগকে এ মম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিব।” রাজা বলিলেন, “এ অতি উত্তম, প্রস্তাব, পণ্ডিতবর। আঁপনি তাহাদিগের পরীক্ষা করুন।” তখন বোধিসত্ব ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, “বন্দী পাঁচজনকে একই স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখ এব* চারিদিকে পাহারা দাঁও। তাহার পরম্পর কে কি বলে কাণ পতিয়! শুনিবে এবং আমায় জানাইবে |” ভূত্যের! আজ্তাঁমত কার্য করিল। বন্ধীব! একত্র উপবেশন করিবার পর কথোপকথন আরম্ত করিল । শ্রেঠী জনপদ বাসীকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “অরে জনপদবামী ধূর্ত, তুই কচি পুবের কখনও আমান দেখিয়াছিলি, না! আমি তোকে দেখিয়াছিলাম? তুই কখন্ হার দিলি বল্?” সে কহিল, “শেঠজি, মহামুল্য হার ত দুংরর কথা, আনি ভাঙ্গা খাটিগ্াখাল! পধ্যস্ত চক্ষে দেখি নাই। আপনার দোহাই দিয়! যদ্দি বাচিতে পারি এই আশাতেই ও কথ! বণির়াছি। তখন পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, মহাস্রেিন্ যে দ্রব্য তুমি নিজেই ইহার নিকট পাও নাই, তাহা আমায় দিয়াছ কি প্রকারে বলিলে?, শ্রী উত্তর দিলেন, “ভাবিলাম আমর! ছুই জনেই যখন উচ্চপদস্থ লোক, তখন একসঙ্গে সিলিলে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধারের একটা পথ হইতে পরে ।” গন্ধবর্ব বলিল, প্ঠাকুর, তুমি তবে আমাক্ম কখন হার দিয়াছিলে ?” “ওহে ভায়া, তোমার এখানে আনিতে পারিলে সম্৯ট| সুখে অতিবাহিত হইবে , তাই তোমায় জড়াইয়াছি।» নধ্বশেষে বারা্গন। বলিল, “৩বে নে গন্ধব্ব । তুই বা কথন্ আমার কাছে আসিয়াছিলি আর আনিই বা কখন তোর কাছে শিয়াছিলাম যেতুই বলিলি আমান হার দিয়াছিদ্?” ন্ধবর্ব বলিলেন, "এত রাগ কেন, ভাই? তুমি কাছে থাকিলে বেশ ঘরকন্না চলিবে, মনে কোন উদ্বেগ থাকিবে না, সম্রট! হথে কাটবে, বোধ হইবে ধেন বাড়ীতেই আছি » সেই জন্ত তোমার নাম করিয়াছি।” 
নিয়োছিত নমুম্তদিগের মুখে এই সকল কথা শুনিয়! বোধিসতব নিশ্চিত বুঝিলেন ইহার! চোর নহে, কোন মর্কটই হার লহয়াছে। তিনি স্থির করিলেন এমন কোন উপায় করিতে হইবে যে মর্কট এ হার ফিরাইয়া দেয় ॥ তিনি পন্সবান্দ ভ্বারা অনেকগুলি হার প্রস্তুত করাইলেন এবং কঙ্ধেকট! মর্কটা ধরাই! তাঁহাদের কাহারও হ পরাইয়া ছাড়িয়। দিলেন। যে নর্কটা ুক্জাহার অপহরণ কতিয়াছিল, সে বৃক্ষে বসিয়া তাহাই পাহারা দিভেছিল। বোধিসব্ উদ্যানস্থ লোকদিগকে বলিলেন » “তোমর| গিয়। বাগানের সমন মঞ্টার উপর দু রাখিবে এবং যাহার গলে মুক্তার হার দেখিতে পাইবে তাহাকে ভয় দেখাইর।-উ&! লইয়া! আসিবে ।” 



৯৩-"বিশ্বাসভাঁজন জাতক । 
১১৯৩ 

ক্স িযিরিিরারারেতার 
৫2252 

-ানিা 

এদিকে, যে. মর্কঈীর! পদ্মবীজহার পাইয়ছিল তাহার। প্রবষ্টচিততে বৃক্ষ হইতে বুঙ্ষান্তরে 

বিচরণ করিতে করিতে দেই ু ক্তাহারাপহাবিণী মর্কটার নিকট গিয়! বলিল, "দেখত, আমর! 

কেমন অলঙ্কার পাঁইয়াছি।* ইহাদের আন্ফালন তাহার অসহা হইল, পে বরিল, পভারী 

তহার। পন্ুরীজেব হার পরিস্াই এত অহগ্কাব 1” ইহা! বলিয়। সে মুক্তার হার বাহিত্র 

করিল। নিয়োজিত পুরুষের। তাহ দেখিতে পাইয়া তখদশা তাঁডা করিল) মর্কটা ভে 

হাঁর ফেলি পলাইস্কা গেল, তাঁহার উহা! বোধিসব্নধে আঁনিয়া দিল। বোধিসব হার 

লই বাঁজাব নিকট গিগা। বলিলেন, “মহারাজ, এই আপনার হার আনিগ়াছি , এই পাঁচ 

জন নিরপরাধ, উদ্যানের একটা! দর্কটা ইহা চুবি করিয়াছিল” ঝাজা দিগ্রাসিনেন, “পণ্ডিত 

বর, নর্কটা বে হার লইয়াছিল তাহ! আপনি কি প্রকারে জানিলেন এবং কি উপায়েই ঝা ইহ! 

প্রাপ্ত হই'জন ৯৮, তখন বোধিসব সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তচ্ছুবণে রাজ। অতীব 

প্রীত হইয। বুলিলেন, “সংগ্রামের পুরোভাগেই বীবের প্রয়োজন” অনস্তর তিনিৎ“বোধি 

মের স্ততিবাদ করিম এই গাঁথা পাঠ কর
িলেন ৮ 

সংগ্রামের পুরৌভাগে চাই মহাবীর , 

মন্্রায় যেই জন নস্রায় ধীর ' 

পাঁনাশনৌৎসবকাঁলে তুধিবাঁরে মন 

নম্দুদচিবের শুধু হয় প্রয়োজন 
; 

কিনব লভিবারে হুম্্বিচারের ফল 

প্ডিতের তীক্ষ বুদ্ধি কেবল স্ঘণ 

রাজা এইরূপে বোধিসত্ের প্রশংসা ও স্ততি করিরা, মহামেদে বেমন বারিবর্ষণ করে 

সেইরূপ)"াহাব উপর সপ্ডরত্র বর্ষণপুর্বক পু! করিলেন এবং যাবজ্জীবন তদীয় উপদেশানুমার
ে 

চলি দানা পুণ্যকম্মের অনুষ্টানপুরঃমর কম্ছানুরূপ ফলভোগার্থ দেহত্যাগ করি
লেন। 

888712865 

[ শান্ত! উত্ত ধন্মেগদ্ধেশনের পর স্থবির়ের গুণবা্ন করিয়। এইকপে জীভকের সম্বধান করিলেন £-ভ৭
ন 

আনন্দ ছিল রাজ! এবং আসি ছিলৰ
 তাঁহার পতুতামাত্য ।] 

১৩__নিশ্সাসক্ডীজ্ঞল
-জা তিন ॥ 

[শুদ্ধ বিশ্বীনবলে অন্ত প্রদপ্ত ভোল্যাদি গ্রহণ করা কর্তৃবা সহে এই সন্ধে শন্্। লেতবনে নিলখিত কথা 

হলিয্াছিলেন । 

নি 

প্রবাদ আছে যে তৎকালে প্রা সন্ত ভিচ্ুই পাতিবদ্ধু প্রন ব্তৌরাদি চতুব্বিখ উপকরণ * এহণ ক্রি 

হেল) ভাহীর। খলিভেন, *ইহা! আমার মাঁত। দিছেন ইহা ভ্রাতা দিয়াছেন, ইহা ভশ্বিনী দিছেন, 
ইহা পুড়া 

দিছেন, ইহ! খুড়ী দিয়াছেন, 
ইহ। নান! িয়া্ছেদ, ইহা। সানী ি়াছেন। নক্সা বন গৃহী ছিলাম তখনও 

ইহাহ। এই নকল আব) দিতেন, এখনও বিতেছেল * অতএব এ সনুবন্থ হণ করিতে বাধা কি?" ভিুদিগের 

এই আচরণ লক্ষা করিয়। শান্ত) বে খিলেন হাহাবিগকে ধর্দপদেশ দিবার সময় উপহ্িত হতঘাচ। 
অনগ্যর তিনি 

সকলকে ডাকাইফী বলিচেল, পথে+ আআ বঙ্গুই হউক বা অপরেই 
হউক, কেছ উপহা ভেলে তাহা এহ৭* 

হাহ! হইণে ০৩17 করা হার, কেহদে 

ছেখ্য (কলা [িষেগল। করিতে হইবে) যি তাহা গ্রহথণযোগা হয় 

বিষেহন। ন। করি! আহশাতো গা জহয যোগ করছে সে সুতার পর বক্ষ-প্রেতাছি পে পুনম
 ঝরে লক 

(িয্যেলা না কহ কেন যন্ত তে এবং [খপান উত্তরই একর”) (মী ( পছিচিত ) লোকেই হিউক, 

(কা আবাস (বদপিঠেত ) লেতকই বেউক [ব্য সকল অবন্থাতেই আবহালনিক ॥ 
পু]েকণনেও কেহ কেহ 

আহত হলান করত পক্ছয এও হইছিল । অন্ত। [হন দেই অতীত 
কথা ফি আলন ০ ] 

0800880808৮ 

মিটি 

*. হুল পয (্রিত)) এই শখ দহ) ইহ আখ উপকঃএ। (ঠিত৫ পতখ ২61 চহ1৭-- 

ইতবযহ, শিওশাজ (ব্য) ঘা কহ] 

স্যর 



১৯৪ প্রথম লদিপাঠ 
দি 
রোরিটির্রার্ার্য্রার্র হাটা হল জানি 

পুবাঁকালে বারাণসীরাজ ব্রঙ্গদত্রের সময় বোধিসব্ একজন মহাবিভবশীলী শ্রেষ্ট ছিলেন। 

যখন মাঠে শস্য জন্সিত, তখন তাহার গোপালক সমস্ত গৌপাঁল সঙ্গে লইয়। অরণ্যে প্রবেশ 

কবিত, সেখানে গৌপলী নিস্মাণপুর্বরক তাহাদিগকে চরাইত» এবং মধ্যে মধ্যে দুগ্ধ প্রভৃতি 

আনিয়া বোধিসত্বকে দিয়া বাইত। অরণামধ্যস্থ এ থোপলীর অনতিদুরে এক সিংহ বাগ 
করিত । গবীগণ সি“হের ভয়ে এত ভীত হইত যে তাহাদেখ দুধ কমিয়া যাইত । একদিন 
গোপালক ঘ্ৃত লইয়! উপস্থিত হইলে বোধিসত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্র, স্বত এত কন 
কেন?” গোপালক তাহাকে ইহার কারণ জানাইল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ব বলিলেন! 
"এই সিংহ অন্য কোন প্রাণীর প্রতি অন্ুরক্ত হইয়াছে কি ন! বলিতে পাঁব্ 1” “হাঁ, ধম্মাবতার। 
এই নি" একট! যুগীবু গণয়ানজ্জ 1” “তুমি এ মৃগীকে ধবিতে পারিবে কি ?৮ “হী মহাশয়, 
ধরিতে পারিব ৮ “তবে তাঁহাকে ধর, ভাহাব ললট হইতে 'আরন্ত করিস! পূর্বশরীরের 
লোমে ,বিষ মাঁখ এবং ছুই দিন আবদ্ধ রাখিবার পর, বিষ যখন বেশ শুকাইয়1 বাইবে, তখন 
ছাঁডিচা দাও। সিংহ প্েহংবশতঃ তাঁহার শরীর লেহন কবিবে এবং তাহা হইলেই পঞ্চত্ব 
প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি উহার চন্ম, নথ, দস্ত ও বসা লইন্সা আমার নিফট আমিখে।” 
ইহা! বলিয়। বোধিসত্ব গোপালককে হ্লাঁহল দিয়! বনে পাঠাইলেন। 

গোঁপালক বনে গিয়া জাল পাতিয়া মুখীকে ধরিল এবং বোধিসত্ব যেরূপ উপদেশ দিয়! 
ছিলেন তাহাই করিল। সিংহ নুগীকে পুনর্বার দেখিতে পাইয়া প্রগাঁ? স্নেহের এভাবে 
তাহার শরীর লেহন করিতে করিতে প্রাণ্ত্যাগ করিল ১ গোপালিকও তাহার চম্মাদি গ্রহণ 
করিয়। বোধিসুব্ের নিকট উপনীত হইল তাহা! দেখিয়া! বোধিসতু বলিলেন, পক্সেহপরবশ 
হওয়! নিতান্ত অকর্তব্া | দেখ, এব্ধব্ধ ধ্লসম্পম্গ মুগরাজও মুগীর প্রেমে আসক্ত হইয়া 
তাহার দেহ লেহন করিতে কবিতে বিষপান করিল এবং তাঁহাতেই ইছার মৃত্যু'ঘটিল । 
অনন্তর তিনি সমবেত জোকদিগের উপদেশার্থ এই গাঁথ। পাঠ করিলেন ১-_ 

এজন বিখনী, এই অবৈহ্ব/লী জন, 

ভাবি ইহা! করে। নাক বিশ্বাস স্থাপন । 
বিশ্বাসে বিপদ্ ঘটে, তার সাক্ষী হের 

বিশ্বাসে বিনষ্ট প্রাণ হইল সি*হের। 

বোধিসর্ব সমবেত মন্ুষ্যিগকে এইক্ধপ উপদেশ দিলেন) অনস্তর চিরজীবন দানাদি 

সত্কার্যে ব্রতী থাকিয়া! তিনি কর্মান্ুরূপফলতোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন । 

১০৯ 

[স্মব্ধানশ তখন আছি ছিলাম সেই বিশুবশধলী শ্রেনী $1 

»৯৪-_োনহক্মজ্যতিক্চ | 
[শস। বৈশালীর ববিদুরস্থ পাঁটিকার।মে হুনক্ষত্র নানক একব্যক্তসখক্ষে এই কথ) বলিয়।ছিলেন। 

এই সুনক্ষক্জ বুদ্ধদনে কাহেশপুহমক পাঁহ্বর শ্রহণ করিঝ়। ভিক্ষাচধ্যাকাতে ক্ষত্রিহকুলজীত ফোর + 
নংমক তীর্থিকের ধর্দ্ুনতে অন্ধ সপন কযিঘ/ছেল। এই কোবক্ষগ্ ডখন দেহতা1গ করিয়। কালকঞক অহ 

কুগে হনুখৃহণ করিন্পাছিল। মুনক্ষত্র ততৎপ্রতি্তিত ধরছে অদ্ধাতুক্ত হইনা। দশবলকে পাত ও টীতর ফের।ইত] দেয়া 

পুনর্দ/র শৃহী হইল এব" বৈশালীর শ্াকারপ্রয়ের অরে বিচরশ করিতে করিতে এইরুপে শান! অতি অবজ্ঞ! 

চক কথ! বিতে পাগিন £--শ্রথণ গৌতমের কোন লেঠকোর ৭ লাই , ঠিনি খহে!তে অন্য মনা অপেক্। 
হলেই বলিয়া পরিসশিত হইতে পারেন এজন কেনি পরদা (বিধ্যার অধিকাহী নহেন , ছার ধপ্ম ভাহার নিজেরই 
চি ও তর্করহত থে উদ্দেন্তে তিনি ইহ! শিক্ষা দেন তাহা কখনও এতধার। পিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ 
ইহা কখনও হুঃশকয়ের সম্যক উপযোন নহে। 

৮০১৯০ সাযীপুধ িক্ষচধ রশ কনিকা সমন হৃনক্ষ তের এই সকল অবতনুচক বাকা আনণ 

ভব বেখট অগ্ধ) বেস ব্যতীত ব্য পদ্য কেই একবাহ লা একবার এই খোনিতক অপ্পঅহণ কি 
হর (ক্ষার কভিচদব্ধে সাবির বিবহ! পঠিত হইব । 



৯৪--রোম্হর্ষ-লাতক। 
১৪৫ 

োমপাপাপীপাসিপাসিপ
াশাপািপিপিপশিপিীপি

িপিশিসপিিপান 

০১৩০৫
 

করিফ্। আনে প্রতিগননপূর্ধ্বক শান্তীকে জানাইলেন। শীল্ত! বুলিলেন, “দেখ নারীপুত্র, সনক্ষত্র ক্রোথপরায়ণ 

ও নন্দধতি। দে ক্ৌধবশেই একপ বলিয়াছে এবং আনার
 ধর্দ যে নন্যকছঃবকয়কর ইহ অস্বীকার করিয্তাছে। 

কিন্ত ইহাতে নে অক্ঞানবশীৎ আনার গণই 
কীর্তন করিকাছে। অঙ্ঞানবশাত্। বলিতেছি, কেন লা নে হু 

নিশ্চিত আমার গু জানে না। আনি যড়বিখ অভিভাসপ্প্ৎ, অতএব জানি অভিানথুধনধান্! আদি 

দশবল এবং চতুবৈরশারদ্য ॥1 জীবের যে চতুযোনিতে জন্স হইতে পারে এবং পর্বিধ গতি ঘটে £ তাহা আদার 

হবিছরিত। এ সমন্তও লোকাভীত জ্ঞান। তথাপি যেবলিবে অনণ গৌতমের লোকাতীত জান নাই, নে হয় 

তাহার কথার প্রত্যাহার করিবে, মতিপরিবর্তন করিবে 
এবং ভ্রদদুষিত বিশ্বাৰ পাঁরহার করিবে, দয়, নিশ্চিত 

নয়কে নিক্ষিপ্ত হইবে।” এইরপে নিজের অভিসানুষ ৭ ও বীহ্যের ব্যাথা। করিয়া শাস্তা। বলিতে লাগিলেন, 

পৰেখ, সারীপুত্র, হদক্ষত্র কোরক্ষত্রিয়ের দুঃখজনক নিখ্য! তপগ্ঠ! দেখিয়। ভুলিয়। গিয়াছে, নেই জন্য সে আনার 

ধরে বীভতুদ্ক হইয়াছে । একনবতি কল্প অতীত হইল, আসিও তপনায় কোন ফলোথয় হয় কি না দেখিবার 

অস্ত বাহ নিধ্যাতপন্তার শীমাংনার প্রকৃত হইয়। চতুরক্রবিশিষ্ট ৪ ত্র্নচযাতত অআবলছন করিয়াছিলান। আমি 

তপহীবিণের মধ্যে পত্রম তগ্থী হইয়াছিনান ঃ তধন কেহই আমার সা আন্থচরশুসার ছিল না, কেহই আমর 

বায ভুক্ত ছিল না, কেহই আমার সায় বিবিজ্ত টু ছিলনা |” অন স্ববিরের অনুরোধে তিনি দেই 

অভীতকথা আর্ত করিলেন ] 
শে শাশাশাশ্াশীশশ

ি 

একনবতি কল্প অতীত হইল বোধিসত্ব বাহ্ তপপ্যার পরীনার প্রবৃত্ত হইয়াছিবেন। তিশি 

আীবক প্রবজযা গ্রহণপূর্ব্ক নগর থাকিতেন। তাহার সব্বশরীর ধুলিখুনবিত হইয়ছিল। তিনি 

একাকী [নর্জনে বাম করিতেন, মনুষ্য দেখিলে হরিণের গায় চকিত হইয়। পলায়ন করিতেন! 

তিনি সুদ্র দতস, গোমযাদি অতি বিকট খাদ্যে দেহ ধারণ করিতেন 7 পাছে তপব্যার কেন 

ব্যাধাত ঘটে এই আশঙ্কায় অরণ্যের এক ভীষণ অংশে থাঁকিত্রেন। বখন হিনবাু, প্রবাহিত 

হইত, তখন তিনি রাত্রিকালে গহনস্থান হইতে বাহির হইয়। উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেন 

এবং সুয্যোদয় হইলে গহন স্থানে কিরিয়! যাইতেন। কালেই তিনি ব্রাত্রিকালে যেমন হিনোদকে 

সিক্ত হইতেন, দিবাভাগেও সেইক্ষপ বৃক্ষশাধাচ্যুত বারিবিন্দু দ্বার! সিক্ত হইতেন। এবং 

অহোরাত্র শীতহ্ঃখ তোগ করিতেন আবার যখন শ্রীপ্রকাল আদিত, তখন তিনি দিবাভাগে 

উক্ত স্থানে বিচরণপূর্বক রাত্রিকালে গহন স্থালে প্রবেশ করিতেন, কাজেই বেমন দিবাভাগে 

উদুত স্থানে থাকিয়া আতগক্িষ্ট হইতেন, সেইকপ গাত্রিকালেও নির্বাত বনমন্ধিতে থাকিয়। 

দবাহ্্র। ভোগ করিতেন , এবং ভাহার দেহ হইতে নিত শ্েদধারা নির্গত হইত । অনন্তর 

তাহার দনে এই 'অস্রুতপূর্ব গাথ। উশিত হইল 2 

মুক্তিলা্ তরে. ভীঙ কাননে একাকী বসতি করি । 

ছুংসহ উত্তাপে বহুক্রেশ পাই, কিন্ত তাছে নাহি ওরি। 

কখনও বা। পুনহ পভের একে পে কাপে অঙ্গ খয়ধরি, 

নহছেহ তবু ভরনেও কখন অনিস্বা নাহি করি। 

মৌন ভরত সযা।, বাক্যাাপকহু না করি কাহার নে, 

হেন তপস্যা হুঝি হি পাই এই আশা সা দলে 

কিন্ধ সমন্ত ীবন এইন্ষপ কঠোর ৩পশ্চধ্যাহছ অভিবাহিত করিয়াও যোহিসবু দরণসনযে 

২ শশী
 

* সচরাচর পক অতিচ উল্লেখ হেখা যা (৯ পৃশ্র নিকা)। কিন কেহ 

আখ) মধ লালে হজ হতিভাকও উলেখ কন 

+ শুঙ্ছে চারি কহ বৈশা হা আন্রত্রঠা ) ছি আখাৎ ভিনি ছাহেব খে আন সনে জে 

কন্যা হুর, আছি সমপ্য যখন ছেবন কাছ ৩২ আছি নেকহপখ শান করিয়াছি ॥ 

2 ৯হোন-জওসদেনে 
আজান, দেন 

এষ খ্ুপলহক হেন । ওুপলাকিব তো শক হও 

ছার শেক, পিশাত, বেবী আহ হে? একশ ঘের হব] আীদুইহসা সত তা হব নু) পখকও 

হখ এক, (হক হি, তত হহিহয ও হেখ। 

১. বত আছ 08৭ নর তহক্ষ১ক। 

৮ (এনা 5 

কেহ জানু হক 7৭ 



১৯৬ প্রথম নিপাঠ 
এ পা িপাপাসিপিপািপািপাপিপাপিপিসিিাপপপিপিপিপিপাপানাপািপিি্াপনাপানরতাপাপাাপাপাপািপিিপািবিিাপাপপিপাাাপাপািপশাাপাাপাপাপিপাপি্কিা্কিপ্পাপািি পিসি 

নরকের দৃপ্ত দেখিয়া খুঝিলেন তপধ্যা নিরর্থক । সেই ন্তিম যুহূর্তেও তাহার ভ্রম দুর হইল 
বলিয়! তিনি প্রত তথ্য জানিতে পাঁবিলেন এব* তন্িমিত্ত দেবলোকে জন্মগ্রহণ ফরিলেন। 

[ বমহধান-আমি তখন ছিলাম সেই আজীবক। ]) 

৯০ স্নহাস্মুপোেল-জীতিস্ । 

[ শান্ত! পরিনিব্বাণুমঞ্ধে শয়ান হইলে স্থবির আনন্দ বলিয়াছিলেন "ভগবন্ আপনি এরূপ নগণ) নগছে 

দ্হত্যাগ করিবেন না। তাহা শুনিয়া শাস্ত। এই কথা বলিয়া(ছিলেন। 
৩খাগত যখন জেওবনে ছিলেন ৩খন নাঁলগ্রীম জীত স্থবির সী'রীপুত্র কাঁন্তিবী পুর্ণিমীর দিন বরক নমক 

নামক স্থানে পরিনিব্বাণ ৬ করেন ইহার অর্দমাদান্তে উ মাসেরই বৃষ্পক্ষে মহামৌগগ্ল্যায়নের পরি 
নির্বাণ হয় উপযু[পরি ছুই জন অগ্রশ্রাবক হহলঞ্গোগ ভাগ করিলেন দেখিয়া শান্ত। স্থির করিলেন আমিও 
কুশীনগরে পরিনিব্বাণ লাভ করিব । অপন্তর ভিনি ভিক্ষাচযা! করিতে করিতে কুশীনগ্ররে উপনীত হইলেন 
এব শালবৃক্ষৎয়ের অন্তবব্া উত্তরশীর্ধ ্চকে আর এখান হইতে ডঠিব পা। এই সঙ্গল্প কিয়! শয়ন করিলেন! 

তখন স্থবির আঁনদ বলিতে লাগিলেন “ভগবল্, এ নগর অতি ক্ুত্র, অতি বন্ধুর » হ্হা! বনমধ্য অবািও 
ইহা বুহুখ নগরের একটা শাখা বলিয়ও গ্রিগি৩ হ্হবার ডপযুও্ দহে আঁপলি এখানে পরিনিববাণ 
গ্রহণ করিবেন ন।! র'জগুহ প্রভৃতি কৌন বৃহৎ ন্গরেহ ভগবানের পরিনিব্ধণ-প্রাপ্তি হওয়া! চিত (৮ 

তাহা শুনিয়া শা্গ। বলিলেন "আনন্দ তুমি ইহাকে সুত্র নগর বন্য নগর বা শাখানগব বলিও না অতীত 
ফু আমি য্থন সুদ্রশন নে রাজচক্রবর্তী হহয়াছিলম তখন আমি এই নগন্ধেই বাস করিভাম। তথন হহ। 
ছাছশযোজন বিশ্তীর্ঘ রপ্র!ক1র পরিবেষ্টিত মহানগর ছিল। অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে শান্ত। সেই অতীত 
কথ। প্রকট করিবার জহ্য মহাহ্দশন্নুত্র বলিতে আরন্ত করিলেন *-] 

যখন মৃহানুদর্শন্* ধর্মপ্রাসদু হইতে অব্ত্বরণ ক্রিগ। শোল্বনে, তাহার জন্ত যে 
সগ্ডরভ্ুময় মৃঞ্চক গুস্থত হইজ়মছিল তাহাতে আন্তিম শ্য্যা দক্ষিণ পার্থে ভর দিয়! শয়ন 
ক্রিয়াছিলেন, তখন্ ভীহার মহিষী সুভদ্র! বলিয়াছিলেন, স্বাশিন্, আপনি রাজধানী কুশীবতী- 
প্রমুখ চতুরশিতি স্তর নগরের অধিপতি ; তাহাদের কোন একটাতে চলুন” ইহা! শুনিয়! 
দর্শন ব্লিয়াছিলেন, পপ্রিয়ে, এমন কথা ধলিও লা» বর” বল যে এরই নগঞ্পের প্রতি ধেন 
আমার চিত্ত প্রসন্ন থাকে এবং অন্য নগরের জন্য উৎক্ ন! অন্মে।” “উহার কারণ কি 
দেব ৮” “কারণ আমি অগ্ই দেহতাগ করিব।” তখন গ্লদশ্রলোচন! মহিষী নয়ন্যুগল 
অবমার্জন করিতে করিতে, রাজ! যাহ! বলিতে বলিলেন, অতিকৃষ্টে নেই কথাগুলি বলিলেন! 

তাহার পত্র তিনি বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন , অন্ত*পুরের চতুরশিতি সহশ্র মহিলা 

রোদন ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন , অমাত্যেরাও শোৌকনংবরণ করিতে পারিলেন না, 
সকলেই 'কন্দিতে লাগিলেন । 

বেধিলব্ বলিলেন, “তোমর! কেহই গেল করিও না তাহার কথায় সকলে ক্রন্দন 
বঙ্ধ করিল অনস্তর তিনি মৃহিষীক্ষে সম্বোধন পৃব্বক্ক কহিলেন, দেবি, আপলি ক্রন্দন » 

পরিদেবন করিবেন না, জগতে অতিবৃহদ্ৎ পদার্থ হইতে ভিলবীল! অতি ক্ষুদ্র পদার্থ পর্থাগ্ত 

চন্মাচর সদন্তই 'অনিত্য সমস্তই তশ্ুর ।* অতঃপর নহিষীর সাস্বনার জন্ত তিনি এই গাথা পাঠ 
কহিলেন 2 

অনিত্য নিশ্চয় ল্থার নিচ 1? 

পরি একে উদ্দপ্ি বিল 
এই থেখা দের লনস লভিগ্না 

এ লীন হয় [হলাশ পাইয়া। 

ক খোখিলবই হহ!হ্্ষশল হই (ছলেন $ 

8 মশ্থার বলিলে চরাচর স্বর দঙ্রম সমন্ত ই পাই বুষ্থার। বৌদ্ধমতে কেবল আক।শ ও নির্ষণ 
€ই ধু নহ। প্খ আর স্মদ্রই আন্]। 



৯৬_তৈলপাত্র জাতক । ১৭ 

নরণ(ই) পরন সবের আকর, 

ন| ভুপ্িনে আর ভব কারাগার । 

এইব্রপে মহানুধর্শন ধশ্মোপদেশ দিয়া অমৃতোপিন নির্বাণ লাভের উপায় পর্য্যন্ত প্রদর্শন 

করিলেন। সমবেত অন্য সমন্ত বাক্তিকে৪ তিনি দানপরায়ণ, শীলচার ও উপোন্ধদম্পনন 

হইতে উপদেশ দির! দেবলোকগমনার্থ হইলেন! 

[ সদবধান--তখন রাহুলঙ্গননী ছিল জুভদ্র। দেবী, রান ছি পরিনায়ক +, বুদ্ধপিহাগণ ছিন 

হৰণনের মৃতুশয্যাপার্থে ননষেত লনদঙ্ৰ এবং আমি ছিলাম মহাঁহদশন 1] 

৯৬_টতিলপাত্রজাতন্। 

[শঙ্কা যখন শুপ্তরাজোর 1 অন্তঃপাতী দেশক নামক সারের অনতিদূরে একটা বলে বান করিতেছিলেন, 

তখন জনপৰকলা।নি $ হুত্ নশ্বঙ্ছে এই ক
থ! বলিফাছিলেন। শান্ত! বলিলেন, শৃতক্ষুগণ, ছনে কর কেধাও 

বহলোক সমবেত হইয়া 'জনপদকল্যা
্সি', “জনপদকল্যাণি বলি চীৎকার করিতেছে এবং তাহার শন জনত| 

আরও বৃদ্ধি হইয়া, 'জনপরকল্যাণ গান করিতেছে, “দনপ্কল্]। নৃত্য করিতেছে এইকপে বলিতে আরঙ্থ 

করিয়াছে। এই সনয়ে প্রাণের সায় রাবে, নরণে তর ক
রে, হবের অগ্থেষ করে, দুখ এড়াহতে চার এসল 

কোন পুরুষ যদি সেগানে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে বল! বায, 'ভুদি এই তৈরপূর্ব পাত্র লইয়া জনপরকল্যথ 

এবং জনমাজ্মর অদ্তর দ্বি্। চলিয়। যাও » একজন লোক নিধোধিত অনি উত্তোলন কিয়া ভোনার পশ্চাধ 

পণ্টাত চলিবে এব" হুছি যদি বিন্দুর তৈল ফেলিয়। দাও, তবে ভৎক্ষণা তোমার মুগ্ডপাত করিবে, তাহা 

হইলে সেই হতগ্তাগ্য কি ঠৈলপাত্র বহন করিবার নন অনাধধান ও অভ্যমনা হইবে?” তিক্ুরা বলিলেন 

“কখনই নহে, কথনই লহে+* শান্ত| বলিলেন, "আমি নিজের মনোভাব বুঝাইবার ও চানাহযার দন্ত এই 

উপব। প্রত কতিতেছি) আবার অনোভাৰ এহ £লোকের কাজগতা স্তি $ ভৈলপূর্ণপা্স্থানীয় * হহা 

হইতে বুঝিতে হইবে যে কারগত/স্থৃতি যহ্রনুহকারে অভ্যাস ও আয় কর! আবহক । ভোদয! ইহাতে 

অযহেল। কারও না।+ অতঃপর শা) জনপদকল)008 ব্যাথ্যা। করিয়| বুনাইর। দিলেন। 

হুত্র ও তাহার ব্যাখ্যা শুনিঘ। ভিক্ষু! বলিলে
ন, "্ভগবন্, ভ্রন্পরকল্যাপুর হিকে দুই নিক্ষেপ না কিছ 

ভৈপূর্ পাত্র বহন কর! নেই ব্যঞ্তির পক্ষে অতীব ঘুর হৃহগ্াছিল।" শান্তা বলিলেন, “ইহা তাহার পক্ষে 

ছু ই নাই বং হুকরই হইয়াছিল, কারণ অন্ত একব্যি আসি উত্তোলন পুরক তাহার পণ্গতে পাঠাতে 

(খা তন করিঘাহিল । কিন্তু অতীত যুগে পাতে] ঘখন অপ্রমন্ত ভাষে শ্বৃতিরক্ষাপুব্বক হঞ্রিযদননে 

সর্থ হইফাহিলেন এবং আকলক্ক বিব্যক্তপের দিকে জক্ষে না করিয়া রাজ/লাভ করিক়াছিলেন, তখন তাহারা 

পরই দুর কাঁ়ছিলেন।" অনন্থর হিলি সেই অতীত কথ আরগ্চ করিলেন 2] 

গুহাকালে বোধিসব বারাণসীরান ্রদ্ধপত্তের শতপুজ্রের মধো সবাকনি5ক্ষপে জন্মগ্রহণ 

করছিলেন । কালসহকারে তিনি বর়ঃপ্রাণ্ত ও হিভাহত্তান সম্পত্ন হইলেন । এই লমঙ্গে 

প্রভ্েকবুদ্ধগণ রাজভবনে ভোনন করিতে যাইতেন এবং বোধিন ভাহাণের পরি5য্া 

করিতেন। 

একদিন বো(ধিসন্থ চিত্তা করিতে লাগিল শ্নৃযার বহু ভাতা বিন্যানান । হই লগে 

আমা পক্ষে পিহপৈভামছিক রাজা প্রাপ্তির সম্তাবন। আছে কি? 
দেখি, প্রত্যেক বুদ্ধগকে 

(সা করিছা কিছু দানিতে পারি কি নাত পরদিন প্রতোকবুন্ধগণ যখাননজে রাদশকলে 

পন্থিত হইলেন পবিত্র হলভাও গ্রহ কহিলেন, পণ ছাকিগ পা হুল 

পণ পুছিছ। আহান কর্রিকেন এব আহারাস্তে বিশ্রান করিতে লাবিলেন। এই 

সমন্ধে বোছিসন্ধ ঠাছাদের নিকউ শি প্রনিপাভপুন্ধক একান্তে ওপেন কিছ স
্হে কু 

৬:09 45 চ007565 ইনি ছাঃ আঅ১১৬এ 8 হনিছা কাঠ হহচ৬৭ । 

* শুধা হা পুদ্ধপুত। সনাথুহ একচহা। কেহ কেছ হস্পন ইহ) য$ান সন্৮৫
। 

2 জবপকল্াতি তশোধাগহ নামান্তর (কিক এখন ইহা অর্থ *বহা "হা হত পবা 
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চে 

১৯ প্রথম নিপাঠ 
০ দন পিপিপি সা ৯ স্পা পিসি পীশাীপাপিী। 

সস উস সি সিসি 

জিন্তাসা করিলেন। বুদ্ধগণ উত্তর দিলেন, প্রাঁজকুমার, তুমি এ নগরে রাজত্ব লাভ কিতে 

পারিবে না। এখান হইতে দ্বিমহত্্র যোজন দূরে গাকাৰ দেশে তক্ষশিলা নামে এক নগর 
আছে । যদি দেখানে যাইতে সমর্থ হও, তবে অগ্ভ হইতে সপ্তম দিবসে রাজ্যলাভ করিঝে। 

“ পথে কিন্ত একটা মঙ্গাবনের ভিতর দিয়! যাইবার সময় বড ভয়েব কারণ আছে। নেই বন 
পরিহার করি! অন্পথে গেলে যদি একশত যোজন চলিবার প্রত্নোজন হয়, তাহা। হইলে উহার 
ভিতর দিয়! খুভাঁবে গেলে পরশ যোজন মাত্র চবিতে হয় । কিন্ত উহ বক্ষদিগেব বাসস্থান । 
যক্ষিণীরা মায়াবলে পথণপার্খে গ্রাম ও পাহ্শাণা স্থষ্টি কবে, তাহারা সুবর্ণতারকা খচিত চন্দ্রা 

তপের নিয়ে বিচিত্রবর্ণ রঞ্জিত পট্টশাণ পরিবুত্ত মহাহ্ শা! গ্রস্ত করিয়া রাখে এব স্বত্ব 
দেহ দিবালঙ্কাবে সুশোভিত কবিয়। গৃহদ্বার হইতে পথিকদিগকে মধুর বচনে গ্রলোভন 
দেখাইত্রে থাঞ্চে। তাহার! বলে, 'পান্থ, তুমি বোধ হর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছ , এস, এখানে 
উপবেশন কর, স্ুণীতল জল পান করিয়! পুনব্বার পথ চলিবে ॥ তাছারা৷ পথিকিগকে 
এইবূপে ভুলাইয়! গৃহাত্যন্তরে লইফকা যায়, বঙ্গিবাব আপন দেয় এবং আপনার্দের অলৌকিক 
দ্বপ ও হাঁবভীব দ্বারা খুগ্ধ করি! ফেলে 'অপস্তর হতভাঁগ্োর! ইন্দিক্ষপরবশ হইস্না যেমন 
পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়, অমনি যক্ষিণীগণ তাহাদিগকে নিহত করিয়া, তাহাদেব দেহ হইতে 
নিঃশেষে বক্র নিঃসৃত হুইপ! যাইবার পুক্েই, উদদরস্থ কবিয়া ফেলে। যক্ষিণীা লোকের 
সমস্ত ইন্দ্রিয়ই খুগ্ধ করিতে পারে । তাহারা যে বূপপ্রিয়, তাহাকে কূপের ছটায়, যে শব্মাধুর্া 
প্রিয্ন তাহাকে গীতবাদ্ধে, যে সৌরভপ্রির তাহাকে দিব্যগন্ধে, যে নুরসপ্রিয় তাঁহাকে অযূতোপম 
ভোজ্যে, হে স্পর্ণনূবপ্রিছ্ তাহাকে ছ্গ্জাফন্নিভ দেঁবহূর্ণত বুক্তাস্তরণযুক্ত উপধান দ্বার! 
পরিতৃপ্ত কৰিয়া থাকে । তবে ষদ্দি ভুমি ইঞ্জিনে সমর্থ হও এবং কিছুতেই ইহাদের 
সুখাবলোক্ন করিব দা, এই পক্কলপপুর্ব্বক সনে পণ্যত বাঁধি যাইতে পার, তাহা হইলে 
নণ্ডম দিবসে নিশ্চিত রাল্য লাভ করিবে । 

বোধিনৰ বলিলেন, “যাহাই হউক ন| কেন, আপন্।দের এই উপদেশ শুনিবার পর কি 
তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারি ৯৮ অনন্তর তিনি প্রতো কবুদ্ধদিগের নিকট প্রার্থন। 
করিলেন, “আপনারা আমার এমন কোন মন্ত্রপুত দ্ববা দিন, যাহার প্রভাবে পথে আমার 
কোন বিপন্ ঘটিবে ন1৮ প্রত্যেক বুন্ধগণ তাহাকে মন্তপুত শুত্র ও বাদুকা! দিজেন, তিনি 
উহা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে এব* দনকজননীকে প্রণিপাতপুব্বক নিজের বাতবনে 
গেলেন । সেখানে তিনি অনুচর্দিগকে সন্থেধন্পুর্ধক বলিলেন, দেখ, আমি বাজ্যলাভাথ্ 

তক্ষশিলাদ্দ বীইতেছি , তোঁদর! এখানেই অবস্থিতি কর।* কিন্ত তাহাদের মধো পাঁচজন 

ঝলিল, “আমরাও যাইব ।” বোধিসর্ত বলিলেন, প্ভোমরা আমার সগে যাইতে পারিবে না, 
পণে নাকি অনেক বক্ষিণ্ আছে , তাহারা কপাদি শ্রলোভল দ্বারা সসুষ্যদিগের ইন্ট্রিসলদূহ 

মুগ্ধ কত্তিগ্জ ফেলে এব" খাহার। প্রলুব্ধ হয় তাহাদিগকে নিহত করে। এবড় ভয়ের কথ।। 

আমি আম্মনির্ভর করিয়াই যাব স্থির করিঘাছি।* “যদি আপনার সঙ্গে যাই, তাহ হইলে 
আনকাই কি আশ্মপ্রীতির অন্য তাহাদের ক্পাদি অবলোকন কর্সিব? "আপনি যাহাই 
বলুন, আমরাও তক্শিলায় বাইব 1” “চল, তবে সাবধান যেন কোনদ্ধপ প্রমান ন! ঘটে ।* 

ইহ! বলিছা বেধিসব সেই পঞ্চ ব্যক্তিকে সম্রে লইয়! াত্রা করিলেন। 

যক্ষিণীরা পথে গ্রাম নির্দাণ কনিকা) অবস্থিতি করিতেছিল। বোধিপবের অছুচর্দিগের 
মধ্যে একজন বুপশ্রিহ ছিল, সে যঞ্ছিশীদিগকে 'বলোকন করিয়া! মুগ্ধ হইল এবং সঙ্দীধিগের 

একটু পণ্গতে পড়িল। বোধিসব দিহোসা করিলেন, “কিছে, তুমি পিছনে পাড়িলে কেন ?* 
সে বলি, পদের, প্ক্গে বড় বাথ! হইয়াছে, এই *পাঞথপাশার একটু বিশ্রাম করি, 
দাসিতেছি) বোধিসধ বজিলেন, দেখ বাপু, উহার] যঙ্গিণী ১ উহাদের ফাদে পা দিও না ।* 



৯৬_-তৈলপাত্র জাতক । ১৯৯ 

৫-৮০৬০০
০ুনে 

“্বাহাই হউক না কেন, কুমার, আঁদি আর অগ্রদর হইতে পাঁরিতেছি লা।* “আচ্ছা, এখনই 

দেখা যাইবে ভূমি কেমন লৌক |” ইহা বলি বোধিসব অন্য চারিন অনুচরের “সহিত 

চলিতে লাগ্রিলেন। 

এদিকে দেই ব্ুপপ্রিপন ব্যক্তি যক্ষিণীদিগের নিকট উপস্থিত হইল? কিন্ত নে বেমন 

তাহাদের সহিত পাপাচারে প্রবৃত্ত হইল, অনি তাহার! হতভাগ্যের প্রাথনংহাব করিয়া বোধি- 

বের পুরেভাগে অপর এক পাহশাল! নিম্মাণ করিল্ এবং দেখানে নানাবিধ বাদ্যবন্তসংঘোগে 

গান আবগ্ত করিল। সেখানে শবদাধুরঘপরি ব্যক্তি পশ্চাদ্ব্তী হইয়া পডিয়া নিহত ও খাদিত 

হইল। ইহার পর যক্ষিণীর। আবার পুরোভাগে গিয়া নানাবিধগন্ধকরগুপূর্ণ দোকান সাজাই 

অপেশ্গা ক্গিতে লাগিল এবং দেখানে সৌরভপ্রিন্ন ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া গেল। বন্ষিণীর! 

ভাহাকেও খাইস্কা পুনর্ধ্ার পুবোভাগে গা দিব্যরণধুক্তভোজাপরিপূর্ণ বহপাত্র দ্বার দোকান 

নাঁজাইল। সেখানে সুরসপ্রির ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল এবং ষগ্ষিণীদিগের উদর 

হইল। সর্বশেবে ঘক্ষিনীবা আবাব পুরোভাগে গ্রিয়। দিব্য সয্য। রচন। কবিয়! অপেক্ষা করিতে 

লাগিন। স্থানে স্পর্শসখশ্রিঘ্ ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া গেল এবং যক্ষিণীরা তাহাকে ও 

ভোজন করিল। 

তখন এক বেোধিনত্ব জীবিত রহিলেন এবং একদল যক্ষিণী তাহার অনুসরণ করিতে 

ণাগিল। দে ননে মনে ভাবিব, 'এ ব্যক্তি যতই দৃচেত। হউক না কেন, আনি ইহাকে লা 

থাইয়। ফিরিতেছি না। বনের এক অংশে বনচরের! কাজ করিতেছিল। তাহারা বক্ষিণীকে 

দেখি ভিভালা কত্িল, “ওগে।, শর যে তোনার আগে আগে পুরুষটা যাইতেছে, ও তোমার 

কে?” বন্ছিনী কহিল, “মহাশযুগুণ, উনি আনার স্বানী।৮ ইহ! শুনিয়। বনচরেরা বোধিদবকে 

মগ্বোধনপুর্বাক বলিল, “ওগো নহাপয়। এমন পষ্পনসনৃশী তণুকাঞ্চনবর্ণাভা স্থকুনারী 

তোমা জন্য পিতৃকুল পরিতাগ করিয়া! আনিয়াছে, আর তোঁমার এমনই কহিল হৃদয় যে 

যাহাতে এ বেচারি সুব গচ্ছন্দে তোগার লগ্গে বাইতে পারে তাহা করিতেছ ন1। (তুনি ইহাকে 

পণ্চাতে ফেলিয়াই ছুটিয়াছ। )” বোধিস বলিলেন, “এ পুনবী আনার ভার্ধ্া নহে» এ 

যক্ষিণী, এ আনার পাঁচজন সঙ্গীকে খাইয়| ফেলিাছে।৮ তখন যক্ষিণী বলিল, “হায়, হার! 

পুরুষে ক্রোধঝালে নিজের সহধন্মিণীকেও যক্ষিণী বলিতে কুহিত হয় ন1।* 

কিয়তক্ষণ যাইবার পর খক্ষিণী প্রথমে গরিনর বেশে এবং পরে একটী নার সন্তান প্রলব 

করিয়াছে এইরুপ রূমশীর বেশে, পুত্র কোলে লইয়। বোধিসন্থের অন্ুণনন করিতে লাগিল। 

পথে যে এই ছুই জনকে দেখিতে পাইণ, লেই বনচরনিগের ন্যায় প্রশ্ন দ্রিজ্ঞানা করিল এব" 

বোধিসবু পুধাবহ উত্তর দিলেন । নবপেষে বোধিসন্থ তক্ষশিলার উপনীত হইলেন। তখল যঙ্গিপী 

মার়াবণে পুত্র অন্তর্িন ঘটাইয়। একাকিনী ভাছার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। বোধিসর নশরন্ধারে 

পি! একটী পাছশালার লাশ্রস্ধ লইলেন » তাহার তেতোবলে যক্ষিণী এ গৃহে প্রবেশ কহিতে 

পাঙিগ না) লে বিবাক্জল ধারণ করিয়া ছাহদেশে বসি! রছিল। 

দেই সমথে তক্ষশিলার বা উদ্তানানিদুখে যাইতেছিলেন « ঠিনি হঙ্গিশীর রগ 

শখিতা %$ হইলেন এবং একদল জন্চরকে বলিলেন, শখিস্কা আনত, এ রমণীর শ্বাী আছে, 

[ক লা সেবা হক্ষিণীর নিকট গর! হিড্স1 কনিল,শশ্রে। আপনার শ্বাশী আছেন 

কক” যঙ্গিণী বোধিসস্থকে দেখাই বলিল, পউ যে আমার শ্বা্ী বছর অভ্যন্তরে বলি 

কহিহাছেন ৮ ভাঙা গনিত বোধিলা বলিলেন তি কুদনী আমার শ্রী নছেও ও মক্দিশী। 

৭ মাত সাচঙগন জগুচহকে খাইয়া ফেলছে ।” যর্ষপী পুকাবৎ বলেত 28111 

পুষে হাগেহ বশে হাহা হুনে ফলে তহা হলে তা 
রর 

কাপুকষ কার (নিকট পিছ ইং তলের হুশ মাহা হাব গুনিমাছিলত শিনেবন কাত 



টা প্রথম নিগাঠ 
সাল বলিলেন, “অস্বামিক ধন রাজার প্রাপ্য ।» তিনি ষক্ষিণীকে আঁনাইয়া নিের হস্তপৃষে আরোহণ করাইলেন, নগর প্রদক্ষিণপৃর্বক প্রাধাদে প্রতিগমন করিলেন, এবং তাহাকে অগ্রম[হিযীব পদে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর রাজ৷ স্নাত ও গন্ধান্থণিণ্ড হইলেন এবং সায়মাশ 
দম্পাদনপুর্ববক রাজশয্যায় শয়ন করিলেন। যক্ষিণীও নিজের আহাব প্রস্তুত কবি ভোজন 
করিল এবং মনোহর বেশ ধারণ কবিয়। রাজার পার্থখে শক্ষন করিল, কিন্তু রাঁজা যখন অন্রাগের আধিক্যনিবন্ধন তাহার গাত্র স্পর্শ কবিলেন, তখন সে পার্শপবিবর্তন করিয়া ক্রন্দন আরস্ত কবিল। রাজা অতিমাত্র ব্যস্ত হই জিজ্ঞাসিলেন, “ভদ্র, তুমি রোদন করিতেছ কেন ?” “মহারজ, আপনি আনার রাস্তায় দেখিতে পাইয়। নুইয়া আসিয়াছেন। আপনাব অন্তঃপুরে বু ব্রমণী আছেন। সগত্বীদিগের সহিত বাদ করিবার সময় যদি কেহ বলে, “তোকে ত সানা পথে কুড়াই্ পাইয়াছেন , তোর মা বাপ, জাতি গোত্র কেহই জানে না”, তাহা হইলে নজ্জা় ও কোতে আমার মাথা কাটা বাইবে। কিন্ত আপনি আমায় সমন্ত রাদ্যের উপর প্রচ ও ক্ষমতা প্রদান করিলে কেহই আমার চিত্তের অমন্তোষকর কোন কথা বলিতে সাঠ্স করিবে ন1।” 

সাঁজা বলিলেন, “ভদ্র, সমস্ত রাক্ষের উপর আমার নিজেরই কোন প্রভুত্ব নাই , * আমি সমস্ত প্রজার প্রভূ নহি, যাহার! রাজদ্রোহী কিংব! ছুরাচার, কেবল তাহাদিগেরই দণবিধান করিতে পারি। আমি যখন সমস্ত প্রজার প্রত নহি, তখন তোমাকে তাহাদের উপব আধিপৃত্য কিদ্ধপে দিব ? 
“আচ্ছা, যদি আমাকে সমন্ত রাজ্যবাসীর বা নগরবাঁদীর উপর প্রভুত্ব না দিতে পারেন, তবে অন্ততঃ আপনা অন্তঃপুরের উপর প্রত্ত্ব প্রদান করুন, তাহা হইলেও আমি অন্তঃপুর বানী দিগ্রকে শাসনে রাখিতে পারিধ 1৮ 
রালা বক্ষিণীর রূপে এমনই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে কিছুতেই তাহার প্রার্থনা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, “ভদ্দে, তোমাকে অন্তঃপুরের উপর 'আধিপতা দিলাম » তুমি অগ্থঃপুরবামীদিগকে পালন কর।” যক্ষিণী “যে আজ” বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল এবং র।ছা নিদ্রিত হইলে ধঞ্ষনগরে গিপ্া সেখান হইতে সমস্ত ষক্ষনহ বাজভবনে ফিরিছ। আপিল। 'অনন্তব পে লিঙ্গে রাক্গাকে নিহত করিঘা কেবশ অস্থগুলি বাতীত তাহ।ব গেছের মায়, চণ্ঘ, মা*স, রক্ত মস্ত উদরসাৎ করিল 2 অন্যান্য যক্ষেরাও সি*হদার দিয়! প্রবেশ পুরক র্ভবনে যাহাকে দেখিতে পাইল, শুদ্ধ অস্থিসাত্র ত্যাগ করিক। সনজ্ত গ্রাস করিল-_ বুন্ধুর কুন্ধুট পধ্যন্ত নিস্তার পাইল না। 
পরদিন পুরবানীর। রাজভবলের ছার ক্দ্ধ দেখিয়া পৰশুদ্বারা কবাটে আঘাত করিতে লাশিল এবং ভিতরে গিয়া দেখিল দব্বত্র অস্থি বিকীর্ণ বহিষ্লাছে। ভখন তাহার! বলিতে লাগিল, “সে লোকট। ত সত্যই বলিয়াছিল থে এ রমনী তাহার স্ত্রী নহে, যশ্ণী। গান! কিন্তু না জানিয়। তাহাকে নিজের গৃহে পত্রীরূপে গ্রহণ করিম্বাছিলেন » সেই নিশ্চয় অন্যানা যক্ষ আনিয়া অন্থঃপুত্রবাসীদিগ্রকে আহার করি! চলির! গিয়াছে ।” বোধিস্ এই মন্তরপুত বানুক! সন্তকে রাখিয়া, নন্ত্রপুত সুত্র কপালে অড়াইয়া এবং খড়া হতে লইয়! সরুণেদকের প্রতীক্ষা পাৃশালায় বসির! ছিলেন। পুরবানীর! রাজভবন ধুইয়! পরিস্কৃত পরিছেহ করিল, মেঝেগুলি নুতন করিয়া সাজইল, তাহাদের উপর গক্দ্রবোর বিলেপ দিল, চতুদ্ছিকে পুষ্প ছড়াইল, স্থানে স্থানে পুষ্পমালা! বুলাইিযা দিল, প্রকোষ্ঠে প্রকোঠ্ঠে ধুনা গুগুগল পোড়াইতে লাগিল এবং ভোরণা্ি শপদানে সুসহ্দিত করিল। অনন্তর তাহারা পরামর্শ করি হ্বির করিল 2 

শা শা শীশ্্ীশী লি লু 

চটি কাদায় সহাংদ্দ ক্ষবতালুখখেো অন্য প্রশ্থ (5৫৯) হইয়া) + শা) টপিশ 



রি 2৭ নাদদিদ্ধিক জাতক। 
২৯১ 

মির
র 

“যে পুরু এরূপ জিতেন্দ্িপ বে তাদৃশ দিব্যলাবণ্যবতী রমনী পশ্চাতে
 পশ্চাতে আসিতেছে 

ভানিরাও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত ক
রেন নাই, তিনি নিশ্চিত অতি উদারদব ধীনান্ ও 

প্রভানমপন্ন। তাঁদৃশ ব্যক্তি রাঁজপদ গ্রহণ করিলে সস রান্যের পরন সুখ হইবে। অতএব 

আনর! তাহাকেই বাণ কন্সিব ৮ 

এই প্রস্তাবে সন্ত অনাত্য ও নগরবাদী একমত হইল এবং তাঁহার! বোধিসত্বের নিকট 

বলিল, “দেব, আপনি আনাদের রাজপদ গ্রহণ করণ 1৮ অনন্তর তাহারা বোঁধিনবকে 

নগরাভন্তরে লইগা গিয়া নান! ব্রত্রে অলঙ্ৃত করিল এবং তক্ষণিলার ব্লাজপদে অভিবিক 

করিল। তিনিও চতুর্বিধ অগতি পবিহাবপূর্ববক দশা,
 প্রতিপালন করিতে লাশিলেন 

এবং শান্রান্সারে প্রজাপালন করিয়। ও দানাদি পুণ্যব্রত লম্পান করির! কম্মানুরূপ ফললাভার্ধ 

ব্থাকালে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন। 
৮ শী শিপীশাীীশী

টী 

| কাস্তে শান মহিদদুদ্ধ হইয়। এই গাঁণা পাঠ কর
িলেন * 

তৈলপূর্ণ পাত্র করিতে বহণ অতি সতর্কতা চাই, 

নচেৎ উছলি পড়িবে হুনিতে তৈল-তব, শুন ভাই । 

ঠিক দেইদত বিদেশে য্)পি আবাস করিতে হয়, 

চিত্তের রক্ষণে অপ্রনন্ত হব আবশ্যক নাতিশক্ন। 

শান্ত এইরণে ধ্ছদেশনদ্বার। নিব্বাণরূপ চরনকাঁল প্রবশনপুববক জাতকের দনবধা করিলেন £--তখন 

বুদ্ধের শিষ্যগুণ ছিল তক্ষশিলারাজের
 অশাত্য প্রন্তি এব' আবি ছিলান নেই পাগা

প্রপ কুমার ] 

৯৭_ন্ানঙিদ্ষিক-নজাতিক্ত
 । 

[ শান্ত। দেতবনে অবস্থিতিকীলে জটনক নাসসিদ্ধিক * ভিঙ্ুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথ! বন্দিঘাছিলে
ন। 

পরার আছে, পাপক নান এক কুলপুত্র বৌদ্ধশ1সনে ্রদধানিত হইয়া প্রতজ্া হণ করিয়াছিলেন ॥ অন্তত 

ডিন তাহাকে এস পাপক' ব মো পাপক' নর্দান এইলপ বাতেন । ইহাতে তিনি একদিন চি! কহিতে 

লাগিলেন, *বখন 'পণক' এই নান লোকে পাঁচ ও দুখ বলিঘা। মনে করে, তখন আনাস কোন সঙ্গললংসী নন 

্রহধ করিতে হইবে» অনয্বর তিনি আগাধ ও উপ্যাধ্যাহদিগের নিকটে পিতা বল
িলেন. "নহাশয়গুণ, আমা নাজটী 

অহঙ্গরলদৃচক, আপনার] আনার 
অস্ত কৌন নান বধু । ওাহায়-বলিলেন, বধ নবি কেবল কোন্ ব্যকি কে, 

তাহ) চিনিবার আন্ত , ইহাতে অত কোন ইঠ(পততি নাই।, দতএক তোমার যে নান আছে, ঠাহাতেই সহ 

ধাক 1 কি ডিস ইহতে কষা হইলেন না,
 ভিন পুনঃ পুনঃ লানপন্িবর্ধনের আর্থ» করিতে আগিজেন। 

ভিনি নাহপতিব্নের অন্ত অভিমাত্র হাওর হইয়াছেন, একখা। লেখে ভিক্ুসঙে হা হইল) একবিন কুছ 

ধরা সন।সীন হই! হলাবলি করিতে লাসিলেন, শবে ভাই, অঙ্ক হি নাবি। নাসের উপর লোকের 

ছান্য নিয় করে, এই বিশ্বাসে নিলে একটা সভশামী নাহহহদের আন্ত বন্য হইসাছেন ৮ শান দেই দে 

ছশসভহ আশলন কিছ 
দিলা করিলেন, পতি হুশ, ভোর] (ক হলিভেছিলে শে স্াহাস ঈবন হেলেন, এই

 

কখা দেহ)" শপ! বনিলেন। এখন যেন দেখিলে, এই লোকটা পুষে সেকস নানসিক্দিক ঠহিলেন)? 

ক্বদপ্তর [তিনি দেই অভীত ফখ্ হলেতে জংসিলেন ১) 
এ ্পীাশিস্পপাপপেশশ 

পৃরাকালে বোধিসন্থ ভক্ষশিল। নখ একজন হুবিখ্যাত জগাধা ছিলেন) পকশত 

এছপ্যালক চাছার নিকট বিজাভাল $হিত। এই সকল ছা মধ্যে এক অনেব সাব 

হিল পাপক। অন্তান্ত ছাজেহ নিত হাছাকে এস। পাপক। যাও, পাশক? এংহপ বলত) 

াঁছাতে পাক চিহ্া করিতে লাসিলত মানা টা অন্লশামী ৮ দহহব আনে সঃ 

একটী নাও ৩৭ করিব ত পে আঠার নিকট চি খলিল হে কনা একমনে 

1468
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আশ 

এসএ 

পপ | পপািশপাাশতি 

[দেহে ক্জেছে নাহ » হিং ৯ ইনি 

৪ 
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স্পা সিসপিপপস্পি্পািাস্পাপাপিপিসপিপানিস
পস 

. এপাশাপপিিপিপিপাশিপাশিপিপীপাপ
িশিপাশিসিশ 

সি 

পাাসপসপাস্পিপসপাক্ীসি 
পিসি চে 

পন্ক যাহার নাম হারাইয়! পথ নেই 

বনে বনে করিছে জমণ , 

হেরি এই সব কা পপক ফিরিল ঘরে, 

নিজ নীনে ঘৃণ! নাহি তাঁর , 

নামে কি করিতে পারে? একমাত্র নিদ্ধিদাও। 

কর্ম এই জেন ত্য নার । 

____ , শশী 

[ কথাস্তে শৃন্ত। বনিলেন, "৩বেই দেখিতে এই ভিক্ষু বর্তমান জন্ের ন্যায় অতীত জন্মে ভাঁবিয়াছিল 

বে। নামের উপর ভাগ্য নির্ভর করে।” 

সমব্ধান-_-তখন এই লামপিস্ধিক ভিক্ষু ছিল দেই নাসসিদ্ধিক তিক্ষু বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই আচায্যের 

শধ্য এবং আমি ছিলাম সেই আচাধ্য। ] 

৯৮, কুউ ালিজ তবশিক্১জাতিক্ 

[ শান্ত! জ্েতবনে জনৈক কুট বণিকের ন্বন্ধে এই কথ। বলিয়াছিলেন 

শুন। যা, শ্রাবন্তীব!দী এক দাখুও এক অনীধু, বসিক একসঙ্গে মিলিয়। বাণিজ্য করিবার অভিপ্রাে 

খাদ্য ও শকটাদি সংগ্রহ্পুববক ছনপদে গিকাছিল এবং সেখানে বহু লাঁত করিয়া! ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার 

গর কুট বণিক ভ।বিল আমার অন্শী ব্হুদ্দিন কদন্ন ভোজন করিয়াছে জঘন্য স্থানে বাস করিয়া! কঃ 

পাইয়াছে, এখন গৃহে আদি। যত ইচ্ছে! মধুর খাদ উদরস্থ করিবে, কাজেই অজীর্দ রোগে মার! যাইবে । 

তখন আমি ল্য তিন ভাগ করি এক ভাগ তাহার পুরদিগঞে দিব এব" ছুই ভাগ নিঙ্গে লইব। ইহ 

সির করিহ! দে আন ভাগ করিব, কাল ভাগ করিব বলিচ] বিলম্ব কছিতে লিল । 

সাধু বশিকৃ দেখিল, লাভ বিভাগের জন্য ইহাকে পীড়ীপীড়ি করিলে কোন ফণ হইবে না| সে একদিন 

বিহার গিয। শগাকে প্রনিপাত করিল। শান তাহাকে সন্গেহে সম্তাধণ করিলেন এবং বস্িতে বণিয়া 

দির্াসিলেন "ভোগা ত অনেক দিন দেখি নাই, এত [দিন বুধের অর্জন করিতে আন নাই কেন? 

সেশান্তার নিকট সুমন্ত বৃত্তান্ত শিবেদন করিল। তাহ শুনিয়। শান্ত! বলিলেন, "এই গৃহপতি যে কেবল 

এ জনেই প্রবঞ্ক হইয়াছে, তাহ! শহে এ পুব্বও প্রবৃঞ্থনা প্রাণ ছিল। এ এখন তোমার বঝশা করিতে 

চাহিতেছে, পুর্বে গঝিভগিগকে বঞ্ষিত করিয়াছিল আননর সাধু, বণিকের অনুযেধ্রনে তিনি সেই 

অচীত কথ। আর্ক করিলেন £-] 

পুরাকালে বারাণনীরাজ ত্রক্ষদত্তের সন বোধিসব এক বণিকের গৃহে জন্মএ্রহণ করেন। 

নামকরণ ধিবদে তাহার লাম রাখ! হইয়াছিল “পণ্ডিত |” তিনি বয়ংপ্রাথির পর অপর 

এক বনিকের সহিত মিনিত হইগ ব্যবসাযম আরশ করিলেন। এই ব্যক্তির নান ছিল 

"অতিপণ্ডিত। হ্হার!। ছই জলে পঞ্চ পণ্যপুর্ণ শকটনহ জনপদে গিন্া জর বিক্রয় ছাল 

বিলক্ষ লাভবান্ হইয়া! বারাণসীতে ফিরিয়া আসিবেন। অনস্তর লাভ বিভাগকাঁলে আতিপণ্ডিত 

বলিলেন, “আমি ছুই আশ লইব (তুমি এক ম'শ লইবে)।, পণ্ডিত দিজ্ঞাসা করিলেন, হলি 

ছুই আশ পাইবে কেন?" অতি পণ্ডিত বলিলেন, ভুমি পণ্ডিত, আনি অতিপত
ি ও ॥ বে পরি, 

সে এক ভাগ এব" যে িপঞ্িভ সে ছুই হাগ পাইবার ট্পঘুজ (৮ সেকি কথা? পলোর 

শুই বল, আহ গাড়ী ধলবই বণ, দামরা ছই জনেই ত সমান সমান (811, এবে হি 

কিন্তপে ছুই ভাগ পাইবে?" আগত বলি এই তপে কথা বাইাইঘ পেরে 

ইহার কল আরখ কহিল। অন মিপিভ তাবিলেন। পানা ইছা£ শীমা দা 

এক উপাহ কাতভোছ।ত ডিলি ভাহার পিঠাকে এক ৩৫কোটতে বুক্তাহহ বিছা বণ রোল, 

"মাম আসিয়া যখন এল করিব, তখন আপনি হলিখেন, অহিপতি 5 হিহ ভি পাবে রঃ 

হাধার পর ডিনি খোধিপন্ধেহ নিকট ছি বললেন 
তাই, মানারের কাহার ভিডি, 

আহা খের 51২ জালা ছাছে । ডল হাতে টি ৪ নিঞালা করি 
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শখ 

সপ ০৮৮ স্পা স্পা 
সপ 

নামটা অনঙ্গলস্থচক, আমার অন্ত একটা নান বাঁখুন।* আঁচাধ্য বলিলেন, “যাঁও, তুমি জনপদে 
বিচরণপুর্ধক নিজের অভিরুডিমত মঙ্গলশ'নী নান নির্ধমাচন করিয়া আইস। তুহি ফিরিয়া! 

আিলে বর্থণান নাম পরিবর্ন করিয়া অন্ত নাম রাখিব ।” 

সে “যে আজ্ঞ]* বলিয়া পাথেয়লহ যাত্রা কবিল এব* গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ পুধ্বক এক 

নগরে উপস্থিত হইল। সেখানে সে দিন জীবক নামে এক ব)ক্তিব মৃত্যু হইয়াছিল। জ্ঞাতি 
বনধুগণে তাহাকে গৎকারেব জন্ত লইয়া যাইতেছে দেখিয়া পাপক জিজ্ঞাদিল, “এই 
ব্যক্তির নাম কি ছিল ?* তাঁহার! বলিল, “ইহার নাঁম ছিল জীবক |” “কি ! জীবকের মরণ 
হইল?» পজীবকও মবে অন্রীৰকও মরে । মরা! বাচা কি নামে উপর নির্ভর করে? 
নাম কেবল কোন পদার্থকে কি বলিতে হইবে তাঁহ। জানিবাঁর উপান্ন। তুমি ত দেখিতেছি 
বড স্তুলবুদধি 1” 

এই বথ। শুনিয়া পাপক তখন নিজের নামসন্বকে মধ্যমতাব অবলম্বন করিল (অর্থাৎ 
তাহার বিরক্তিও বহিল না, অনুরক্তিও ন্সিল না)। সে নগরেব অভ্যন্তরে প্রবেশ করি 

দেখিল, এক দাসী উপাঁজ্জন দ্বারা বেতন আনিতে পারে নাই 1 বলিয়া তাহার প্রভু ও 

প্রভ্পস্ত্ী তাহাকে দ্বারদেশে ফেলিয়! রজ্জ দ্বার! প্রহার করিতেছে । এই দাসীব নাম ছিলি 
ধনপালী। পাঁপক পথ দিয়! যাইবার সময়, তাহাকে মারিতেছে দেখিয়া, জিজ্ঞানা কবিল, 
“আপনারা ইহাকে প্রহার করিতেছেন কেন ?৮ «এ আরজ কিছুই উপার্জন করিয়া আনিতে 
পারে নাই পইহার নান কিঃ প্ধনপাণী। “সেকা ইহার নান হইল ধনপালী, 
অথচ ইহার এক দিনেরও বেতন দ্বিবার সাধ্য নাই।” «নাম খনপালীই হউক, আর অধন 
পালীই হউক, ছুরদৃষ্টকে কে এড়াইতে পারে? নামে কি আসে যায়ঃ নামে শুধু কোন্ 
বাক্ত কে, এই পরিচয় পাওয়। যায়। তুমি দবেখিতেছি অত্তি স্ুলবুদ্ধি ৮ 

এই কথ! গুনিয়। পাপক নিজ নামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করিল এবং নগর হইতে 
বহর হইচ্গ! পথ ধরে! চলিতে লাগ্িল। কিস্ুর গ্রিন সে দেখে এক ব্যক্তি পথ হাবাইযাছে। 

পপক জিজ্ঞাস! করিল, “আধ্য, আপনি কি করিতেছেন ?% ণআমি পথ হারাইমাছি, তাই 
কৌন্ পথে যাইব, খুঁজিতেছি 1 আপনীর লাম কি?” পআগার নাঁম পন্থক 1 “সে কি) 
যে পদ্থক, সে আবার পথ হারায় কি ্ষপে ?” পপস্থকই হউক, আর অপস্থকই হউক, সকলেই 
পথ হারাহয়। থাকে । লাগে কি করিবে বাপু লাম কেবল, কোন্ ব্যক্তি কে, তাহা জানিবার 
উপীদ্ধ? তুদি ত দেখিতেছি ঝড় স্থুলবুদ্ধি।* * 

এবার পাঁপক নিদ নাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষহীন হইল এবং আচাধ্যের লিকট 
ফিবরিক) গেল। 'সচাধ্য জিগ্ঞীী। করিপেন, “কি বৎস, নাম নিব্বাচন করিয়। আমিলে কি?" 
পাপক উত্তর দিল, “গুরুদেব, বাহার নাগ জীবক, সেও মরে, যাহার নান অজীবক, সেও মরে, 
দনপালী ও দরিদ্র! হয়, 'অধুনপালী ও দরিদ্র হস্জ ১» যে পম্থক নেও পথ হারান, যে অপগ্থক সেও 

পথ হারা, ফলডঃ লানের কোনই সারবন্বা নাই, নাম ছারা কেবল পদার্থ নিদ্দেশ চলে, 

সিদ্িলাভ হয় ন।, সিদ্ধির নিদান কর্ম্ম। শতএব আদার নানাস্তরে প্রয়োজন লাই, আমার 
দে নংদ ছে, ডাহাই খাকুক 1৭ 

ইহ শুলিছা। বৌধিসহ, শিষ্য যাহা বলিল এবং বাহ দেখিক়্াছে, একত্র লল্লিবেশিত কাকির!” 
লিস্থলিখিত গথ। পাঠ করিলেন 2 - 

আবকের দীবনাধ। এ বড় অঙ্গুত কথা 
ধনপালী নাহ পা খল, 

ঠ শুক আত ডারভমহও সতবাস। রাবার আশা ছিল । ইহা। যাহ] উপা্দন করত) হাপঙ্থামীর! 
আহা পাহত। 



৯৮-_কুট বাঁণিজ-জীতক । হর 
নহি রিরর রা 

পৃহ্ক যাহার নান, হাঁরাইয়া পএ সেই 

বনে বনে করিছে ভ্রমণ , 

হেরি এই সব কাণ্ড পপক ফিরিল ঘরে , 

নিজ নানে ঘৃণ! নাহি তাঁর » 

নামে কি করিতে পারে? একপাত্র দিদ্ধিদ(ত! 

কল্প, এই জেন মত্য সার। 

ডি 

[ কান্ডে শান্ত। বদিলেন, "ভাবেই দেখিতেছ এই ভিষ বর্তমান জন্ের ন্যায় অতীত জন্মেও ভাঁবিয়াছিল 

থে নামের উপর ভাগ্য নির্ভর করে।” 
সদবধান-তখন এই নানসিদ্ধিকক ভিক্ষু ছি দেই নসসিদ্ষিক ভিচ্মু ৃদ্ধশিহ্যগণ ছিল দেহ আচাখোর 

শধ্য এবং আহি ছিলান সেই আচাধ্য। ] 

৯৮ কুউ নিজ €বশিক্১০জাতক্ 

[ শান্ত জেতবনে জনৈক কুট বণিকের ষন্থন্ধে এই কথ! ঝলিয়ছিলেন । 

শুন! হা, শ্রাবন্তীধানী। এক দ1ধুও এক অনাধু. বধিক্ একপক্গে নিয়! বাণিজ্য করিবার অভিপ্রা়ে 

পণাদ্রব ও শকটাদি সংশ্রশ্তপুব্নক জনপদ গিহ।ছিল এব* সেখানে বহু লাঁত করিয়। ফিরিয়া আনিয়াছিল। তাহার 

গর কুট বনিক তাতিল, 'আমার অংশী বহুদিন কগল ভোন করছে, জঘন্য স্থানে বাস করায়! ক€ 

পাইছে, এখন পৃছে আদিও। যত ইচ্ছ। সুমধুর খাদ উদরস্থ করিবে, কাজেই অভীর্দ রোগে মার যাইবে । 

তখন আনি লন্স্ব্য তিন ভাগ করি এক ভগ তাঁহার পুত্রথিগকে দিব এবং ছুই ভাগ লিগে লইব। ইহ! 

[হি কার দে 'আজ ভাগ করিব, “কাল ভাগ করিব বলিয়া বিলম্ব করিতে লাখিল। 

মাধু বণিক দেখিল, লা বিভাগের জন/ ইহাকে পীড়াপীড়ি কলে কৌন ফল হইবে না। সে একবিন 

বিহান্ে সি্স। পগ্থাকে প্রসিপ।ত কিল শান্ত! তাহাকে সন্দেহে সম্ভাধধ করিলেন এবং বসিতে বলিয়া 

ছিজ।সিলেন, *তোমাগ্স ত অনেক দিন দেখি নই, এত দিন বুদ্ধে£ অর্চন। করিতে আদ নাই কেন] 

দেশাস্থার নিকট সমন্ত বৃধান্ত নিবেদন করিণ। তাহ! শুনিয়া শা! বলিলেন, "এই গৃহপতি যে কেবল 

এ মন্ধেই প্রব্কক হইয়াছে, তাহ। লে এ পূর্বেহও প্রবঞ্চলাপরাণ ছিল। এ এখন তোসা বঞ্চনা করিতে 

চাহিতেছ্ে, পুদেব পর্িতদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিল” অনতযর সাধু, বণিেকের অনুরে!ধত্রনে (ডলি যেই 

অতীত কথা আর্ত করিলেন ১] 

পুরাকালে বারাণনীরাজ শ্রচ্ছদতের সনঘ় বোধিসব এক বণিকের গৃছে লন্মগ্রহণ করেন 

নানকরূণ দিনে সাহার লান রাখা হইগাছিণল পপগিত ।” তিলি বরঃপ্রাপ্ডির পর্ন অপর 

এক বনিকের সহিত নিত হইয়া ব্যবসার আরশ করিলেন॥ এই ব্যক্তির শান ছিলি 

*অভিপত্ডিত 1” ইহারা ছুই জনে পথশত পণ্যপূর্ণ শকটনহ নপনে গিয়া ক্রয় বিক্রয় হা?। 

বিলক্ষণ লাতবান্ হইল বারাণনীতে 
[ফিরিয়া আদিলেল ॥ অনস্তথর লাভ বিঙাগকাণে অভিপতিত 

ধলিলেন, "নানি ছুই অংশ লইব (তুমি এক আশ লইবে) ।+ পণ্ডিত জিওল। করিলেন, শুনি 

ছুই অশ্ব পাইবে কেন? অতি পণ্ডিত বলিলেন, তুমি পণ্ডিত,
 নানি অিপতি 50 যে পতিত, 

পে এক ভগ এব যে অভিপিভ সে ছুই ভা] পাইবার উপযুক্ত 8৮ পে কিকখা? পালার 

খই হল, আর গাড়ী বাব বণ, মহ! ছুই জনেই 5 লনান মান (40105 তবে হবি 

কিএপে ছুই 'তাশ পাইবে? *জিশিত বলি এর পে কথা বাড়া শেখে 

হর কলহ আরখ্ কহিল জনস্তইঃ তিশা জাবিলেনত জা ইহার শীনাংসাঃ 

এক ইশা কাহতেছি।ত ঠিনি ভাঙহাহ শিভাকে এক হহতকাউরে শুকাইিহা বাশির বগল 

* আমরা আস্ছা ঘখন ছিল কিক, ভিন আপন হলিহেন। সিপতি 5 হর »স পাকেও 

৬1712 প$ [ডন বো 
(নক) ধুর হয হদিশ জাই, ১2348 

কাছা? % এত পুল], 

1হ) বর্ষবে তং জালা আছে * 5ল ধরাহাক পিচা [হি জ্ত ৩৫৫) 



২০৪ প্রথম নিপঠি। টিটটিনিা টাকার রর রিনার রি 

তদনুমাবে তাহার! দুই জনে দেই তরুতলে উপস্থিত হইলেন এব" অতিপগ্ডিত প্রার্থনা 

করিলেন ভগবতি বৃদ্ষদেখতে । আমাদেব বিবাদ মীম | করিয়! দিন। তখন অিপগডিতের 
পি স্বর পবিবর্তন করিয়া বলিলেন “তোমাদের বিবাঁদ কি বলা? অতিপণ্ডিত বলিলেন 

“ভগুবতি, এ ব্যক্তি পণ্ডিত আব আমি অভিপণ্ডিত, আমরা একসঙ্গে ব্যবসা 

করিয়াছিলাম , তাহার লাভের অণ্শ কে কত পাঁইব। তরুকোটর হইতে উত্তব হইল 

“পত্তিত এক ভাগ এব" অতিপণ্তিও ছুই ভাগ পাঁইবেন।” বোধিসত্ব এই বিচার শুনিয়! 

ভাবিলেন এখানে দেবত1! আছে কি না! আছে, তাহ! জানিতে হইতেছে।৮ তিনি পণাণ 
সংগ্রহ করিরা। কোটিরে পুবিলেদ এব* তাহাতে অগ্রিম'যোগ করিলেন? ধক্ ধ্ৃ করিয়া 
অমি জলিয়া। উঠিল, অভিপ্ডিতের পি অর্দদদ্ধশবীরে তাহা! হইতে বাঁহিৰ হইলেন এব" 

শীখাবলম্বনে ঝুলিতে ঝুলিতে ভূঙলে অবতরণ পুববক এহ গাথা পাঠ করিলেন £-- 
সার্থক পণ্ডিত নাম ধর তুম সাধুবর 

নাহ ইথে গন্দেহের নেশ 
অতিপঙ্ডিতের নাম নিরর্থক হায় হান? 

১1রি দোষে এত মোর ব্লেশ। 

ইহার পর তাহার! স্মান্ অ শে লাভ ভাগ করিয়া! লখলেন এব্* ব্থ/হালে স্ব স্থ কশ্মানবূপ 
ফুলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন। 

[ অভএব তোগীর অ শী পৃব্রও কুটি বথিক ছিল । 
মমবধ1”_-তখন এই অসাধু বণিক ছিল সেই অদাধধু খণিক এব আম ছিল(ম সেই পঠিত ধণিক 7] 
£-এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্ব বর্ণিও ধন্মবুদ্ধি ও প1পবুদ্ধির কথার সৌদ।দৃশ্য বিবেচনীয়। 

৯৯- পলসহঅ-জাতিন্ক 1* 

1] শান্তা লেতবনে অবস্থিতিক্লে পৃখগ্জনপৃষ্ট প্রথ্ন ভপলক্ষ্য করির! এই কথা বলিয্াছিলেন। ৩৭ 
»ত্রীন্ত সসন্ত বৃত্তান্ত শরভন্গ জাতিকে (4২২) বল! যাইবে। 

একদিন ভিক্ষুরা ধন্মসশীত্ সমবেত হই) বালতে লাগিলেন "দেখ ভাই ভগবাল দশবল যাহা স ক্ষোপে 
বুলেন ধন্দুসেনাপতি সাহীপুত্র ভাহ। সনিন্তর ব্যাখ্যা করিছ। খাকেন।" তাহার! বসিয়া এইরপে সারীপুজে 
৭ কী করিভেছিজেন এমন সময়ে শীন্ত। দেখানে উপস্থিত হ্উ্প্র/ ডাহাদের অলেচ্যমীন বিষয় দীনিতে 

পরিজ) বলিলেন পসারীপুস্ত কেঝল। এ জন্মেই যে আসার ল ক্ষিপ্রোভির জবিগ্তত ব্যাখা কহিতেছেন তাহ! 

নহে পুরও তিনি এইকপ করিগছিলেন অনন্তর তিনি দেই অশীত বৃত্তান্ত ধলিতে জ।গিলেন -] 

পুরাকালে বারাঁণসীবা বক্ষদন্ডের সমগ্প বোধিসব্ব উদীচ্য ত্রীক্গণকুলে অন্সগ্রহণপুব্বক 
তক্ষশিলী নগরে সর্বশান্ত্রে স্থপপ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি বিষদ্ববাদনা পরিহার করিয়া! 
্রব্রদা। খ্ুহণ করিয্ীছিলেন এব* পঞ্চ আিত্রা। ও অই সনাপত্তি লাশুপুর্বক হিগাঁলয়ে অবন্থিতি 
ক্ষরিতেন । সেখালে পঞ্চশত তপন্থী তাহার শিষা হইয়াছিল । 

একবার বর্ধাকালে তাহার প্রধান শিষ্য সাগ্ধপ্বিশত তপস্থিনহ লবণ ও অপ স গ্রহার্থ 
লোকালন্বে অবতরণ কন্িছছেন। এমন সময়ে বোধিপত্বের দেহত্যাগকাল সমাগত হইল। 
তখন উপািত শিক্যগপ ঠিলি কি আধ্যাত্মিক জানা লাত করিয়াছেন তাহা লানিবার অভি প্রা 
প্রশ্ন করিলেন, পআপনি কি ওপ লাভ করিয়াছেন ?* বোধিপন্ব বলিলেন, পনান্তি কিডি২ল 

ক প্র্সহ্-সহান্রেহও অধিক। 

1 হুল খিির্য এই পন আছ 
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এবং ক্গণকাঁল পরেই তন্ুত্যাগ করিয়। আভা্বর, ব্র্মলোকে * জন্মগ্রহণ করিলেন । তাহাব 

উত্তর গুনিয। তপন্থিগরণ স্থির করিলেন, “আচার্য কিঞ্চিনাত্র ভ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই 

অতএব তীহাঁর। তাহার শ্মশীন-সথকাঁৰ করি
লেন ন!। 

বিয়দ্দিন পরে প্রধান শিষ্য আনে ্রত্যাগমন করি! দ্রিভীনা কবিলেন, “মাচা 

ফৌঁথায়?” তাঁহারা বলিলেন, “আচাধ্য উপরত হইকাছেন।” পতোনরা আচার্যাকে 

অধিগননত্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়ছিলে কি?” “লিজান! করিয়াছিলান ৮ তিনি 

কি উত্তর দিক্ছিলেন?” “তিনি বলিগ়াছিলেন, 'নান্তি কিঞিৎ।” এইজন্তই 

আমর তাঁহার শ্মশান সৎকার করি নাই?” “তোনব! 'চার্য্যের কথার অর্থ বুঝিতে পার 

নাই। ননান্তি কিঞিখ,বলায় তাহার এই অভিপ্রায় ছিল ধে, তিনি অকিএন্তায়তন-সমাপত্তিঁ 

লীত করিজ্াছেন।” প্রধান শিষ্য বতীর্ঘদিগকে এই কথ বুঝাইবার জগ্ত পুল পুত 

চেষ্টা করিলেন) কিন্তু তীহার! তাহ! বিশ্বাস করিলেন না। 

তগম্বীদিগকে সংশয়মান দেখিনা বোধিসত্ ভাবিনেন, 'ইহার। কি নূর্থ) আদার প্রধান 

শিগ্যের কথতেও শ্রদ! স্থাপন করিতেছে না! আদাকেই দেখিতেছি, প্রকৃত ব্যাপার প্রকট 

করিতে হইল।” অনন্তর তিনি ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়া মহানুভববলে আস্রমপাদের 

উপরিভীগে আঁকাঁশে অধিঠান করিয়া প্রধান শিশ্যের প্রভাবল প্রনণংদ। করিতে করিতে এই 

গাথা পাঠ করিলেন ৮ 
দুর্ঘ শিঘ আচাধোর ক্রেশনাত্র হয় সার, 

কতিদাত্র অধ্গ্রহ ন! হয় কখন তার। 

হউক লহ (খিক হেন শিষ্য সদাগন, 

কাঁদুক শতেক বর্ধ দেই সৰ শিষ্যাধন , 

তার চেছ্ে প্রজ্ঞাবান্ এক শিখা] শ্রিয়তরঃ 

বুঝিতে শ্রবণনাত্র হয় যদি শক্তিধর । 

এইরূপে মহাক নধ্যাকাশে থাকিয়া সত্য ব্যাথ্যা করিলেন এবং তাহাদিগকে ভগ্ন 

করিতে লাঁগিলেন। অনন্তর তিনি ত্রদ্থনোঁকে '্রতিগনন করিলেন এবং এ মকব তপস্বীও 

তরন্থলোক-প্রাপ্ির উপযোগী উৎকর্ষ লাঁভ করিলেন। 

শা শশী 

[ নমবধান_:৬৭ন সারীপুত্র ছিল দেই প্রধান শিষ্য এবং আনি হইয়াছিল সহার্দ।] 

১০০_তনশ।তল্দপ-জ
াতন্চ 

[শান কৃতি নগর নিকটবর্তী কুওযানব-ল আবহততি করিবার 
নল কোনীয় রাদদুহিতা হুশ্রহাস। নী 

উপানিকান সন্থ্গে এই কথা বলিযছিলেন। 

এই রনী স্তযধকাল গওখারণ কারয়। এক সপ্তাহ প্রস্ববেরন! স্কোগ করিতেছিলেন॥ ঠারর তছানক 

হব হইতে লাপিল কিন্ত এত করের নেও ভিন তযহিতে চাবিবেন_াসেই হঙযান্ লব)ক্সু্ধত বাহ? ০০০ 

শী 

রি 
পে 
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» হোক, এ$বেব্দহুহের শিক তন হহা প্রধানত দু এ রি 27 হলএহলোক । 

ঠদ্ধ অন্থপহিনোক। ওল হখলেকের ছেবভাসণ শরীটী, হহপ এলেটগর দেবতা শহ8- 

শু 25৭11 কপ ত্রততোক আবার খেলছী ব্বাতশ বিউর্ছ । চে একটি৫ তাৰ আজারের প্রদ লাটক | 

অনুপ বু নেক চাহ ছংশ। যেিস স্বাংখ সবল 
সা হও ঞ্পুহীহ লাক হণ ক 

পেন ১7 এ আঙত হাহা কা হল হইত ডিশি বকিক*)585 সনাপ $শানী তান বানি 

হয অপ হ-লাকও আবকাহী। (কস ছেল ২76) ঠাক হশহখলোতক ই আনত 
হা হলঃ 

(পুতি নিক ব্য) 

$ ত্বহহশের ইহ
) হহিন সমুশন্ত এ আহ কহ মঠ ১তত লা হি 

আখ (৬, শত নিকা। অভ ২1 

৫ 



২০৬ 
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এববিব ছুঃখ হইতে পরিতপ্রদানার্থই তিনি ধর্খদেশন করিয়া থাকেন; তাহার আবকসজ্ঘই হপ্রতিগ়, কারণ তাহারাই এবংবিধ ছুঃখনিবৃত্তির জন্য মন্মর্গে বিচরণ করেন», আর নিব্বাণই পরম্ঠৃথকর, কারুপ তাহা নাভ করিলে আর এবংবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।' এইরূপ চিন্ত। বায়! কপ্রবাস| প্রসবযন্ত্রণার মধ্যেও উপশম অন্থভব করিত লাগিলেন । অনন্তর তিনি শান্তার নিকট নিজের প্রণ।ম জানাইবাঁর ও অবস্থা বিজ্ঞাপন করাইবার অন্ত স্বামীকে ড(কাইয়। বিহারে পাঠাইলেন । 
হবাসার অভিপূর্ণ বার্তা শুনি! শান্ত! বলিলেন "কোলীর় দুহিতা হুপ্রবানা সুখী ও নিরাময় হউন এবং হকার পুত্র প্রণব করুন।” ভগবান্ এহ কখা বলিঝা মাত্র হপ্রবাস। হখী ও নিরায় হইলেন এবং ৭ হৃহকায় পুত্র প্রনব করিলেন। তাহার সানী গৃছে ফিরিয্স। যখন পতীকে স্থপ্রসবা দেখিতে পাইলেন, তখন তখাগতের অলৌনক প্রভাব প্রত্যক্ষ করিত! তাহার চিত্ত বিন্ময়াভিভূত হইল। দুজপ্রসবের পর মুপ্রবান। বুদ্ধ প্রমুখ তিক্ষুদিগকে ভক্ষ্যভো জ্যাদ্ি উপহার দিবার অভিলাষ করিলেন এবং তাহাদিগকে নিমন্প করিবার জন্য ভর্তাকে পুনববার পাঠাইজ। দিলেন। সেই সময়ে মহামৌদ্গল্যার়নের উপসথ(পক এক উপানকও বুদ্ধপ্রমুখসজ্বকে নিমন্্ণ করিয়।ছিলেন। শান্ত! বিবেচন! করিলেন কুপ্রব।সাঁকেই মং দানাহঠনের অবকাশ দেওয়! কর্তব্য, স্থতরাং তিনি লোক পাঠাইয়। স্থবির নহামৌদ্গল্যায়নকে সমন্ত ব্যপার বুঝাইয়। দিলেন এবং ভিক্ষুসজ্ঘসহ সপ্তাহকান স্ুপ্রবাসার গৃহে দানগ্রহণ করিলেন! সপ্তম দ্দিবসে হবাস। পুত্রকে | ইহার শীবলি এই নাম রাখা হইগাছিল) হুসজ্জিও করিয়। শান্ত। ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশাম ক্মাইলেন। অ্রণানকালে শিশুটী যখন স্থবির সারীপুত্রের সন্ুখে আনীত হইল, তখন তিনি সধুরত্বরে জিজ্র/নিলেন, "শীবলি তুমি হথে আছত ৮ শিশু ডত্তর করিল, “হব কিরূপে হইবে, অহীশয় + আমাকে যে সপ্তবর্ধ রক্তপূর্ণ কুস্তে বাস করিতে হইছে?” সপ্তাহমাত্রবয়ন্ক শিশু এইরপে স্ববিরের সহিত কথ! বলিতে লাগিল। 

ইহাতে হু প্রবাদ।র আহবাদের সীম রহিল ন। শিশি বলিলেন, “আনার এই পুত্রের বয়স সপ্তাহমাত্র, অথচ এ ধ্সেনাগতির সহিত ধর্দ্ালো5ন! করিতেছে!” তাহ। শুনিয়! শান্ত। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন হপবাগ। তুমি এইন্ধপ আর একটা পু চাও কি?” হুপ্রবাসা বলিলেন, "ভগবন্ যদি সকলেই এইক্প হয়, তবে আর একটা কেন, সাতটা চাই *« অনন্থর তাহার অশ্/র্বনার জন্য যে আয়ে'জন হইয়াছিল, তাহার অ্শংস| করিয়। শান্ত! সেখান হইতে চলিকা গেলেন। 
এই শীবলি সথনব্ধবরসে সৌদ্ধপাদনে অন্ধাস্বিত হইয়া প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন! তিনি পরিপূর্ণ বয়সে * উপসম্পদ। প্রাপ্ত হন। তিনি সববদা স্পশে চলিতেন এবং কালে পুণ্যশীলজনলড্য অরথবন্ধপ  অগ্রস্থানে উপনাত হইয়াছিলেন। তখন সমন্ত পৃথিবী পুলকিত হইয়। আনন্দধ্বনি করিরাছিল। একছিন ভিক্ষুগণ ধন্মসভা সনবেত হইছা বলিতেছিলেন, “দেখ আমুঙ্থান্ স্থবির শীবলি এখন অনাগামি মর্গে প্রতি্টিত হইয়াছেন, কিন্ত ইনি সপ্তবর্ধ শোণিতকুণ্ডে বাস করিম্ছিলেন এবং প্রহুত হইবার সমর সন্তাহকাল যগ্বপণ! পাইয়াছিলেন। অহো!। তখন প্রহতি ও পুশ্রের কতইন। ক্রেশ্ব হইয়াছিল । ল! জানি কি কন্দের ফলে ইহার! এরূপ কষ্ট ভে!গ করিয়াছিলেন । "এই সময়ে শান্ত। সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং 

ভাহাদের আলো।ঠ্যমান বিষ জানিতে পারিয়্া বলিলেন * সভিক্কুগণ, সহাপুণ্যবান লীবলি নিম্র কর্খুফলেই স্বর শাতৃকুদ্ষিতে বাদ করিয়াছিলেন এবং প্রন্থত হইবার সময় সপ্তাহ যস্থণ! পাইরা(ছলেন, স্প্রবাসাও নিজ কর্ফশে সপ্ুবর্ধবালী শর্ভবারণকেশ ও সপ্ত।হব্াপিনী অলববেদন! ভে।গ কররয়ছিলেন।* অনন্তর তিনি সেই অতীত কদ। আরঙ্ক করিলেন ১-_ ] 
শী শী 

খুত্তাকালে বারাণনীরাজ ব্রহ্মদত্তের সমস বোধিসব অগ্রনহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া- ছিলেন, এবং বয়ঃপ্রাধর পর তক্ষশিলায় সব্ববিগ্তাপারদর্খী হইয়াছিলেন। অনন্তর পিতার নবহার পর তিনি বথাধন্ম রাদাশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমন্ব কোশলরাদ বিপুল নদেলা লইয়| বারাণপী নগর অপদিকার করিলেন, তত্রত্য রাজাকে নিছত করিলেন এবং তাহার অগ্রসহিষীকে নিছে 'অগ্রমহিষী করিফা লইলেন। বারাপসীরাদের পুন্র পিতার নিধনকালে একটা নর্দান দিয়! পলাক্ন- পূর্বক প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি বি কহংকাণ পরে সেনসিংগ্রহপুর্বাক বারাণমীর গ. অর্থাৎ ২০ বুহলুর খসে 



১০২--পর্ণিক জাতক । ২০৭ 

পুরোভাগে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন এবং রাজাকে লিখি পাঠিইলেন, “হয় রাজ্য ছাড়ি! 
প্র 

দাও, নয বুদ্ধ কর।”* রাজা উত্তর দিলেন, “যুদ্ধই করিব।” বাঁজকুমাবের গর্ভধারিণী এই 

কথ। শুনিতে পাই পুত্রকে লিখিয়। পাঠাইলেন, “যুদ্ধে প্রয়োজন নাই , বাঝাপনী বেষ্টনপূর্কক 

সর্বদিকে মঞ্চরণ-পথ রুদ্ধ কব, তাহা! হইলে ইন্ধন, খাণ্ত ও পাঁনীয়ের অভাবে নগরবাসীরা 

কিট হইবে, তুমি বিনাবুদ্ধেই নগর অধিকার কবিতে পারিবে 1” জননীর পবার্শমত রাজ 

কুমার মধ্াহকাঁল বাঁরাণসীর নমন্ত আগম নিগন পথ অবরুদ্ধ করিলেন » নগরবাসীর| গত্যন্তর 

না দেখিজ। রাজার মাথ। কাটি! তাহা কুমারের নিকট পাঠাই দ্িল। তখন কুমাব নগরে 

প্রবেশপূ্বক রাঁজাগ্রহণ করিলেন এবং জীবনাস্তে যথাকম্ম গনি প্রাপ্ত হইলেন। 

[ সপ্তাহকীঁল নগর অবরোধ করিবার ফলে শীবলি দগ্তবধ সাতৃকুক্ষিতে ছিলেন এবং প্রচ্থুত হহবার নময় 

ষপ্তাহকার বন্ত্রণাভোম কহিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি পলৌত্তর বুদ্ধের পাঁদমুনে পতিত হইসা, "আনি যেন অহত্ব 

আত করি- এই বরপ্রার্থনাপুববক সহীদ।ন
 করি ছিলেন এবং বিপন্মী বৃদ্ধের সনয়েও নগ্রবামীদিগের নহিত 

নহন্ব সহন্ মুদ্র! দূলে)র গুড় ও দর বিতরণ করিয়। প্র বরই প্রার্থন। করিক্/ছিলেন। সেই পুথ/বলে ভিনি এখন 

অহ প্রাপ্ত হইয়াছেল। অপিচ, হুপ্রবানাও পত্রদ্থারা পুত্রকে নগর অবরোধ করিবার পরাদশ িয়।ছিলেন 

বয়! সপবর্ধ গভধারণ এবং নপ্তাহ প্রদববেদনা। তোগ করিয়াছিলেন। 

কথাস্তে শান্ত। আভিসদুদ্ধ ভাব ধাঁরণপুবব ক 
এই গ।খ। পাঠ করিলেন £ 

অমধুৰ আমি মধুরের বেশে, 

প্রিয়ঘৃত্তি করি অপ্রিয় গ্রহণ ' 

অগ্রে হুথ, হায়, দুঃখ হয়ে শ
েখে, 

অভিভূত করে গ্রমত্ত যে অল ।* 
১. শা 

সমব্ধান--তখন শীবলি ছিল সেই ন্গরাবরোধক। যে পরে রা হইয়াছিল ' হুঞরবাস। ছিল হাযির 

জননী এবং আমি ছিলান তাহার জনক । ] 

মুপ্রবানীর আখ্যান হইতে পুরকালে ভদ্রসমাসেও বিধবাবিবাহের আভাস পাওয়া যায়। 

১০১-পন্রস্ত্ত জাত
ি ॥ 

ুর্ব শিষ্য আঁচাব্যের ক্রেশমাত্র হয় সার, 

শ্রুতিগাত্র অর্থ না হন্ধ কথন তাঁর। 

থাকুক এ হেন শিষ্য শত ফি*ব। ততোধকঃ 

করুক তাঁহার। ধ্যাস শতবর্ষ, তবু ধিক ? 

তাঁর চেয়ে প্রজ্ঞাবান্ এক শিষ্য প্রিয়তরঃ 

বুঝিতে শ্রবণমাত্র হস যদি শক্তিধন্র | 

শশা 

এই জাতক এবং পরনহশ্র-নাতক (৯৯1 প্রায় সন্াশশে একপ্প, পর্থকোর মধ্যে কেবল গাথার় কাদুক 

এই পদ্দের পরিবর্তে 'ধ্যান করুক এই পদ দেখা যা 

১০_-পর্সিকি-জাতন্চ 
| 

[শান্ত দেতবনে জনৈক পথিক জাতীঘ উপানক-সন্বক্ধে এই কথা৷ বলিগ্লাছিলেন । এই ব্যাক নানাবিধ 

শক, হুল, অলাবু কুম্মাও প্রন্থতি বিক্রগ করিয়া আীবিকা নিব্বাহ কহিত। হহার একটী রূপবতী, সুপল। 

সবাটারপরাহশা। এবং পাপপর। ঘুখ কন্যা ছিল, কিন্ত নেই কন্যা মর্বহবাই 
হাস! করিভ। একদিন পিকের 

__ 

* হহারা প্রযব (অনবধানচিত ), ছুঃখকর আনধুর ও ব্শ্রিয হি সগোহও নুস্তি ধরি তাহাদিগকে 

অভিভূত করে। পু্বেধ নগরের অযবোধ ইত্যন সধুঃ, [শ্রর ও হশুকর বল্রা প্রতীহ্বমান হইগা/ছল , কিন্ত 

ভাহাদেরই ফলে শেষে গরবস্রণাদি ছু বেখ। [বগাছিল। 



২০৮ প্রথম নিপাঠ 
ঠিটার্রির্যারের কারা রাহ তর 

মমানকুলজাত কোন পাত্রের সহিত এ কন]ার বিবাহ সন্বদ্ধ উপস্থিত হইলে দে ভাবিল, 'এখন ইস্থার বিবাঁছ 
দেওয়াই কর্তধা , কিন্ত এ যে সব্বদাই হাসে ইহার কারণ ফি? কুমারীরা যদ্দি অসতী হয় তাহা হইলে 

স্থখমিগৃহে শিয়া! মাত।পিতার আজ্জর করণ হইয়া! খাকে। অতএব দেখিতে হইতেছে এ কুমারীধর্ম রুক্ষ! 
করিয়াছে কি ন!।” 

ইহা স্থির করিয়। গে একদিন কনার হতে একটা চুড়ি ফি! তাহীকে সঙ্গে লইয়। শীকাহরপার্থ অরণ্যে 
প্রবেশ করি এব* যেন কাঁম মোহিত হইয়াছে এই ভ|ণ করিয়া তাঁহার কাণে কাণে কি বলিয়! হাত চাপিয়া 
ধরিল। এই অসন্তাবিত খ্যাঁপারে কন্যাঁটা তখনই ত্রন্দন করিয়া ভঠিল। সে খলিল, *পিতঃ, করেন কি? এ 
যে জল হইতে অগ্নির উতৎ্পত্তির স্াঁয় প্রকৃতিবিকঘা কাণ্ড! ছি। এরূপ করিবেন লা।ঃ তখন পর্ণিক বলিল, 
“আমি তোর চরিত্র পরীক্ষার জন্যই হাত ধরিয়াছি। বলত , তুমি বুমারীধর্ম রক্ষা করিয়াছ কি?" সে 
উত্তর দিল, "আমি কুমারীত।বেই আছি কখনও কোন পুরষের দিকে লৌভবশে দৃষ্টিপাত করি নাই (* তখন 
পর্ষিক দুহিতাঁকে আশা দিয়া গৃঙে লইফ়্! গেল এবং মহাসমাঁরোহে তাহাকে গৌত্রান্তারিত করিল। অতঃপর 
“শান্তাকে প্রণাম করিয়। আপি? এই সঙ্কছে সে গন্ধমঠল]দ সহ জেতবনে গমণ করিল এবং শ্রীন্তাকে প্রণাঁদ 3 
অচ্চন। করিয়। একান্তে উপবিষ্ট হইল। "শান্ত জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এতদিন আস দাই কেশ?” সে তখন 
ভাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহ শুনিক্ষ! শীস্তা কহিলেন, “দেখ উপাঁসকঃ এই কম্থাটা 
চিরকালই আচারশীলদম্পন্ধা , তুমিও যে কেবল এই একবার ইহার চরিত্র পরীক্ষা করিলে ভাহ| নহে , পুবেরও 
এইরূপ গরীম্ষা করিয়াছিলে ?” অনন্তর পর্ণিকের অনুরোধক্রমে তিনি মেই অতীত কথা বলিতে ল/গিলেন £-] 

পুরাকালে বাঁরাণসীরাজ ব্র্মদত্তের সময় বোধিসত্ব অরথ্যমধ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলন। সেই সমস্জে বাঁরাণসীঝাসী এক পর্ণিক তাহাব কন্তার চরিত্রসন্বন্ধে সন্দিহান 
হইয়াছিল। অতঃগর তুমি যেরূপ করিয়াছিলে, সেও তাহার কন্তাঁসধন্ধে ঠিক সেই মত 
কৰিয়াছিল। পিতা যখন তাহার হাঁত ধরিয়াছিল, তখন রোরুগ্ভমান! বালিকা এই গাথাঁটী 

পাঠ কৰিছিল £__ 
যেজল রক্ষার কর্তা সেই পিত| মম 
বনলাঝে ছুঃখ দেল অতীব বিধম। 

ধন্মধ্যে কেবা নৌর পরিত্রাতা হবে ? 

লুক্ষক তক্ষক হয়, কে শুনেছে কবে? 

তখন পিতা তাহাকে 'আশ্বীস দিয়! জিক্ত।সা 'করিল, “ভুমি কুমারীধস্ম রক্চ! করিতেছ কি? 

সে উত্তর দিল, “আমি কুমারীধম্ম রক্ষা করিয়াছি।% ইহ! শুনিয়া সে কন্ঠাকে লইয়! গৃহে 
(িবিয়। গেল এব যখ্াবীতি উতৎনব কিয়) তাঁহার বিবাহ দ্িল। 

[ কাস্তে শীন্ত। ধর্দ্ুদেশন ও সত্চতুষ্টয ব্যাগ্যা করিলেন । তাহ শুনিয়। সেই উপ।দক শ্বেতপত্বি ফল 
আাঁভ কারল। 

সমবধান তন এই পিত। ছিল সেই পিত, এই কন্। ছিল মেই কন্য। এব" আনি ছিলান সেই বুক্ষ 

দ্বেবভ1 বিনি সমপ্ত ব্াপার দর্শন করিয়াছিলেন । ] 

3৮প্রাচীনকালে কম্ঠারা থে যৌবনোদয়ের পৃব্রে পাত্র) হহত ন, এই জাতক তাহার অন্যতম প্রমাণ । 

১০৩- দি জাতক । 

[ শান্তা ছেতধনে অন।থপিওদ সম্বন্ধে এই কথা বলি£ছিলেন। অনাথপিখিদ জেগথাম হইতে প্রতিগনন 
করিয়ার সময় পথে ঘহানিসকে দেখিতে পাইক্[ছিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন পথে আর (ৈল্ঘ কর; 
করুহা নঙ্থে, হয়া আবন্ীতে যাইতে হইবে। তিনি ব্লদগুলিকে যখস।ধ্য ভাড়াইয়। আবন্তীতে ফিক] 
(নিলেন এবং পর্বিন বিহারে (নিয়! শান্তাকে এই বৃত্তান্ত আালাইলেন। শাদ্র। বলিলেন শগৃহপতি, পৃর্েও 
পিতা পথে ধ। বেনিয। দেখানে আর (বলদ করেন নই, হতপ্ম পাযিয়াছিলেন, নিদেছের বাসহানে ফিরি] 
শি্াছিলেন ( অনগ্থর অনাখপিওদের নহুরোধে ভিলি সেই অতীত কখা। বলিতে ল।িজেন হ _ ধু 



১০৫-_ছুর্বুলকাঠ্ঠ জাতক । 
২০৯ 

স্পা 

পাপা 

পুর/কালে বারাপদীরাজ ব্রদ্ধদত্তের সমর বোধিনত্ব একজন সমৃদ্ধিশালী শ্রেঠী ছিনেন। 

(তিনি একদিন কোন গ্রামে নিমন্ত্রণভোজনে গিরাছিলেন এবং প্রত্যাগমনকা
লে পথে দল্গা 

দেখিতে পাইযছিলেন। তখন ক্ষণমাত্র বিল্থ না করিয়। তিনি বলদগুলি হাঁকাইতে 

লাগিলেন এবং নিরাপদে গৃহে ফিবিলেন। অনন্তর থাগ্চ আহারপূর্বক পধ্য্ধে শয়ন 

করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “আদি দন্যহত্ত এড়াইয়। নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া 
আঁদিকছি1/ 

এইরূপ চিন্তা! কবিতে করিতে তিনি নিষ্মনিখিত গাথাটা বলিলেন £- 

” চৌঁদিকে বেষ্টয়। আঁছে শত্রু অন, 

পিতের। হেন স্থান করন বজ্জন। 

এক রাত্রি, দুই বাত্রি। শত্র ধ
্যে বাসঃ 

জানিবে তাঁহার পর ফ্রুব সব্বনীশ। 

বোধিনত্ব এইরূপে উদাঁন পাঠ করিলেন। ই পর তিনি দানাদি পুণ্যকার্য্যে জীবন 

বাঁপনপূর্বক কণ্মৃনুরূপ গতিলাভার্থ দেহত্য
াগ করিলেন। 

টিটি 

[সগবধ।ন_-তখন আনি ছিলাঁল সেই. বারাণনীশ্রে্ী |] 

১০৪ _সিত্রবিন্্ক-জাতন্ক ০২
91 

[শান্ত ছেতবনে কৌন অবাধ্য ভিদ্ষুকে পপ্য করিয়। এই কথা বনিয়।ছিলেন। 
ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্ত 

লোশক লাহক্ষে (৪১) মবিন্তর বল| হইয়াছে! এই জাতিকে লিখিত বৃনধান্ত কাগ্ঠপবুদ্ধের সসঙ্ধ সংঘ 

হইয়ছিল। ] 

তখন এক ব্যক্তি উরম্চক্র* ধারণ করিয়। নরকে পচিতেছিল। ৭ বোধিপবকে নিজ্ঞাদা 

করিয়াছিল, “ভগবন্, আমি কি পাপ করিয়াছি £” বোধিসত্ব ততকৃত পাপদনূহ শুনাইয়! 

এই গাখ! বলিয়াছিলেন £ 
চারি, জট, বোল, শেষে 

বত্িশ রমণী 

লত্তিলে, তথাপি তব প্রলৌভ এমনি, 

ছুটিলে আরও সুখ পাইব।র তরে । 

সেই হেতু বহ চক্র সন্ভক উপরে ॥ 

পৃধিবীতে আছে হত ছু
রাকাঞ্জন, 

কষুরধার চত্র করে সন্তকে বহল। 

এই কথ ঝল্ম। বোধিনব দেবলোকে চলি) গেলেন » সেই নরকবামী বাক্কিও পাপ 

শান্ত কম্মানুরূপফলভোগার্থ লৌক
াওগে প্রস্থান কৰিল। 

১০0 _দুক্র্থল-াউ-জ্যা
তিন্ত । 

[ শান্ত। জেওধনে অনেক অভিভীর ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়। এই কথা বলিকছিরেন। এহ তিঙ্কু আবী 

নগরে এক মন্্রাপ্তকুলে জন্মখ্রহণ করিছাছিজেন । ভিনি ধঙ্ছেপদেশলবণে অব্রল্য। শ্রহণ কছেন, কিন্ত দিবার 

ম্রণুভুয়ে শশব্যন্ত খা(কতেল । ভক্ষপল্পবে বাছুর সঃ তালবৃণ্তের ব্জনশন্দঃ কাষ্টধগাছির গতনশন্থ, পু 

পঙ্গীর রব -এইকূপ 
যে কৌন শ্ হঠাৎ কর্খণে চর হইলে

ই উভিশ্ু হত 
বিকট চীৎকর কগিতে করিতে 

কখনও এ চিন্। করিতেন না। হাহার। একখ চিন্তা 

গলাইযাফাইতেন ॥ এ
কদিন থে সিতেই হইবে তিনি 

করে, তাঁহায়। কখনও
 দুডুঃকে ভগ করে না। হাহীরা হরণস্থতিকপ 

কন্দগ্তানের অনুধা।ন করে নাঃ তাহারা 

হরখের নাছে কাঁপা ভে । 

অন্থাডাবিক ভুছের কথা ক্রমে স্বষধ্যে রুষ্ হই পড়িল এবং একছেন 
ভ্রিশুপপ 

এই ভিক্ষুর মহগসহক্ষে 

ধসভাছ সমবেত হইয়। সেই কথা উত্খ/প্নপুরক বলিতে লালন, পত্রাহিগ, অনুক ভিক্ষু একান্ত মহখুভীত।
 

[য়িতেই ছইনে এই চিন্বাঁ করা, সকল 

মহণস্থ্তর আগুধ্যান করা, অর্থাৎ আমাকে একদিন স! একনিন এ 

* ১২ পৃষ্টের টাকা হঠহা। 

২৭ 



২১৯ প্রথম নিপাঠ চারি ায্রারা রাহ ৩ 

ভিকষুই কর্তব্য)” এই সছস্ধে শান্ত) সেখানে উপস্থিত হইয়া! সিজাস! করিলেন, পভিস্ুগণ ভোনর! কি সম্বন্ধ 
অ[লোচন! করিত্রেছ ?” ভাহার! শীন্তাকে সেই ভিক্ষুর কথ! বলিলেন। তখন শান্তা তাহাকে ডাকাহয়া ছিজাদা 

করিলেন “কিহে তুমি কি প্রকৃতই নরণকে এত তর কর?" ভিক্ষু বলিলেন ই) প্রভু। *ভিন্থুগণ তোমরা 

এই ভিক্ষুর উপর রাগ্ন করিও না। এযে কেবল এই জন্দেই মরণভয়ে ভীত তাহা নহে পূর্বেও এইরূপ ছিল ।” 

অনন্তর তিনি সেই অতীত কথ! আরম্ত করিলেন হ--1 

পুরাকালে বারাণনীরাজ ব্রক্গদত্তের সনয় বোধিসত্ব বুক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণপুর্ধাক হিমালয়ে 

বাস বরিতেন। এ সময়ে রাজ তাঁহার মঙ্গলহন্তীকে নিশ্চল ও নির্ভর থাকতে শিক্ষা 
দিবার নিমিত্ত গজাচার্যাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহারা উহাকে আলানের মহিত 

দৃঢরূপে আবদ্ধ কবিতেন, এব* তোমর হন্তে উহাকে পরিবে্টনপূর্বাক নিশ্চল থাকা! শিখাইতেন। 
এই শিক্ষাপ্রাপ্তির সম যে দারুণ যন্ত্রণ হইত তাহা সহ্য করিতে ন! পারিয়! গলবর একদিন 
'আলান ভাঙ্গিয়! গজাচার্য্যদিগকে দূর করিঘ্কা দিল এব* হিনালয্ে চলিয়! গেল। গঙজজাচার্ষোরা 
তাহাকে ধবিতে ন! পারিয়! ফিবিয়া আমিলেন। 

মঙ্গল্হন্তী হিমালয়ে গিয়াও সব্বদ। মরণভয়ে কম্পিত হইত। সাদান্য বাধুর শর্ষেও 

তাহীর ত্রাস জন্মিত এব সে উহ! শুনিবাগাত্র ইতন্ততঃ শুও সঞ্চালন করিতে করিতে নহাবেগে 
পলায়ন করিত। দে ভাবিত বুঝি আলানেই নিবদ্ধ আছি এব* নিশচলতা শিক্ষা! করিতেছি 
এইবপ উদ্বেগে তাহার শরীরের বল গেল, চিত্তের স্কতি গেল, নে নিয়ত কম্পমাঁন দেহে বিচরণ 
করিতে লাগিল। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিক্জ। একদিন বৃক্ষদেবতা বিটপদ্ধকে সমাপীন হইয়া 
এই গাঁ! পাঠ করিলেন __ 

শুক শীথ শতশত  জাঁঙ্গিতেছে অবিরূত 
বাযুবেগে এই ব্ন্মাখে 

তাতে যদি পাও তল হবে রকম! সক্ষয় 

এ ভীরুতা তোমায় ন। সাজে! 
বুদ্দদেবতা হস্তীকে এই বলিয়। উপদেশ দিয়াছিলেন। তর্দবধি সে নির্ভয়ে বিচরণ করিত। 

[ কথান্তে এই ভিক্ষু শ্েতাপত্তিফল শ্রাপ্ত হইলেন। 

ন্বধান-তবন এই হিক্ষু ছিল সেই গজ এব আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা ] 

১০৬-উদিখ্ওিনি আাতিন্ | * 

[এক ল্ক্ষি কোন স্ুলাঙ্গী কুমারীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। [তরদ্র্তবান্ত চুল্লনারদ্বকাগ্তপ দাঁতকে 
(5৭5) বর্ধিত হইবে ]) তাহ।কে লক্ষ্য করিয়। শান্তা জেতবনে এই কথা বলেন। শান্ত ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন "কিহে তুশি প্রণমাসন্ত হইয়াছ একথা সত্য কি?” ভিক্ষু বহিলেন প্হ! ভগবন্ * "কোন্ রনী 
তোমা প্রণকপাত্রী।?" “অনুক স্থুলাগী কুমারী । “নে তোমার অনিষ্টকারিগি তাহারই জন্র পৃবেরে তৌমাত 
চররিত্রশ্থলন হইয়াছিল এব তুমি কামধতুর হইয়। বিচরণ করিয়টিলে বিদ্ধ শেষে পওিতদিগের কৃপা তুদ্ধি 
ঘুজসার শ।স্তিলাত কারক্সাছিলে। অনন্তর শান্ত! সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন _-] 

চুননারদকাশ্যপ-জাতকে অতীত বন্ত যেরূপ বিবৃত হইবে, পুরাকালে বারাণণীরাঁজ 
বক্থদত্তের লমক্গ ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছিল। বৌধিসখ সায়*কালে ফলসহ তপোঁবনে 
প্রত/গমন, করি বু্টাবের দবারোদ্ঘাটনপূর্বক পুত্রকে বলিলেন “বৎস, তুমি অন্তদিন কাঠ 
আহরণ কর, খাদ্য ও পানীন্ধ সংগ্রহ করিয়া! থাক অগ্নি জাঁলিয়! বাথ » অদ্য কিন্ত ইহার কিছুই 
কর নাই, বিষগ্নবদনে ব্স্যা! কি যেন ভাবিতেছ। ইহার কারণ কি 7” 

* উদক্নি-হবিকা ব। ছোট বালতি (স স্কৃত উদ্ক্ষদ )1 



১০৭--দালিত্তক জীতক। 
২৯৯ 

তাঁপমবালক বলিল, প্পিতঃ, আপনি যখন বন্যফল সংগ্রহেব অন্ত গিয়াছ্িলেন, তখন এক 

রুমী আমিয়। আমাকে প্রলোভন ছারা তাহার সঙ্ধে লইয়া যাঁইবাব চেষ্টা কবিয়্াছিল। কিন্তু 

আপনার অনুমতি বিনা যাইতে পারি না বূলিম্বা। তাঁহাকে অসুক স্থানে বাইয়া বাথিয়াছি। 

এখন অনুমতি দেন ত হীহার সর্গে যাই।” বোধিসত্ব দেখিলেন পুত্রের প্রেমরোগ সহজে 

প্রশমিত হইবার নহে । তিনি বলিলেন, “বেশ যাইতে পার, কিন্ত রী রদণীর যখন মধ, মাণদ 

থাইবাব অভিলাষ জন্মিবে, কিংবা দ্বতঃ লবণ, ত$দ প্রভৃতির প্রক্কো্রন হইবে, এবং ন্হা 

আন”, উহ! আল? বলিয়। দে তোমায় বিব্রত করি তুলিবে, তখন এই শান্তিদয় তপো
ধনের 

কথ স্মরণ কবিবে এব" এখানে ফিরিয়া আসিবে” 

পিতার অনুমতি পাই তাপসকুমীর দেই রমনীনহ লোকালয়ে গনন করিল। তাহাকে 

আপন বশে পাইয়। রমণী আজ “নাংল আন», কাল “নব্য আন” বলিয়া যখন যাহা জাবশ্য
ক 

হইত আন্্লের জন্য আদেশ করিতে লাগিল। তখন তীপসকুদার ভাবিল, এই বূমণী 

আমাকে নিজের ভৃত্য ব ক্রীতদামের ন্যায় গীডন কবিতেছে। 
সে একদিন গলায়ন করিয়া 

তপোবনে ফিরিযা গেল এব* পিতাকে
 বনানা করিয়। এই গাথ। পাঠ করিল

 £-- 

যে সুখে ছিলাম পুষে 
তৌমার চরণতলে 

হরিল দে নব মম সয়াবিনী মাক়্াবনে । 

নাসে নে বনিভ। সৌর কাজে (কন প্রভু হয় 

দদব, পালি আজ্ঞা হয়েছ শরীরশ্য
় | 

রুমী ঘাটকাসম। তুলি জল বারবার 

ঘটক নি,শেষ করে কুগ আদি জ
লাধার 

টা 

সেইরূপ বামীগণ ক্রমে কুহচ্কের বলে 

পুরুষস্থ হবি লয় অবহেনে
। 

তখন ঝোধিস পুত্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “বৎস যাহ! হইবার তাহা হইস্সাছে। এখন 

এস, মৈত্রী ও কারণ্য ভাবনা কর। অনস্তত্ন তিনি পুত্রকে চতুব্রিধ ্রদ্গবিহাব এবং কৃত্ন 

পরি শিক্ষা, দিলেন, তাহার বলে সে অচিরে অভিজ্ঞা ও সনাপত্তিদমুহ লাভ করিল এব* 

দেহান্তে পিতাঁর সছিত ব্রচ্ছলো
কে বান করিতে লাগিল । 
টড 

[শান্তা এই ধন্মদেশনা শেষ করিয়া সত্যসনূহ ব্যাখ্যা! করিলেন। তাহ! শুনিয়া দেই ভিন্ষু আোতাপত্তি ফল 

লাভ করিলেন। 

সমবধান-_তখন এই ছুলাদী 

১০৭_সালিভন্কজা
তিন্ ।* 

কুমারী ছিল দেই কু
হকিনী এব এই প্রেমাসন্ত ভিক্ষু ছিল সেই তপ

ন কুমার ॥] 

[এক ডিঙ্ষু নোষ্্ নিক্ষেপ করিয়া একটা হ দ নিহত করিয়াছিনেন। তছখলক্ষে শান্তা জেতবনে এই 

কথ বূলিয় লেন । 

টরতিক্ষু রাবস্তীর এক মন্থান্তকুলনীত। তিনি অব্যর্থ বঞ্ধানে লোই নিক্ষে করিতে পারিতেন॥ একদিন 

ভিনি ধঙ্সেপদেশ শুনি) বৌদ্ধশীসনে শছ্ান্িত হন এব প্রব্রজা। গ্হণপুর্বযক যথাকাজে উপসন্পদ] লাঁভ 

করেন॥ কিন্ত শিক্ষা কি বা আচা
র অনুষ্ঠান কিছুতেই তাহ

ার উদ্ধৃতি ঘটে নই । একদা তিনি এক ঘহর 

ভিগ্মুকে সঙ্গে লইয়। অগিরবতী প্বীতে । নিযাছিলন । অবগাহনান্ত
ে তাহার। _দীপুলিনে হাড়াই আছেন, 

এমন লমঙ্ধে দুইটা শ্বেত হ 
স উড়িছ। বাইভেছিল

। তাহ দেখিয়া উপসম্পন্ধ ভিক্ষু ঘহর ভিক্ষুকে বলিলেন, 
আমি 

পশ্চীতের হ সটকে লস্ট ছারা চকু বিদ্ধ করিয়। ভূতে পাতি
ত করিতেছি?” দৃহর ভি বদিলেন। পপা

তিত 

করিলে আর কি । তুম
ি উহাকে আহত করিতেও পারিবে না। "আচ্ছা দেখ, আসি উহার এক 

পার্থর চক্ছুতে 

* পাঁলিট্যকীকীর ইহার 
এই অর্থ করেন লাল

িত ্শর্করাক্ষেণণ। শররাশউপলধণ্ড লোই। পাঠাস্তবর 

সালিতক 1 
€ অন খ্যা দেল সহী-বধনান। নন রগ্তী বা রেবতী। 



২১২ গ্রাথম লিপাঠ 
লাস পম পিসি 

এল স্পা পিসি পিসি তি 
স্পপাশীশ পিসি পিসপিপিস্পিপিসট সদন 

লো্র বিদ্ধ করিয়! অপর পার্থের চক্ষুর ভিতর দি্ষ। বাহির করিতেছি ।” “নিছামিছি প্রলাপ বলিতে কেন?” 
“হুমি দাড়।ইয়। দেখন। আনি কি করি।” অন্ভরভিনি অনু দ্র! একটা ত্রিকোণ প্রন্তরখণ্ড লইয়া! দেই 
হ সটীকে লক্ষ্য করিয়। নিক্ষেপ করিলেন। প্রন্তরএণ্ড বন্ কগিয়া ছুটল, হ*সট| বিপত্তির অ।শঙ্কা করিয়া 
খমিল। অনন্তর উড্ডনবিরত হ*স কিমের শব্খ জানিবার শিহিত্ত যেমন 'অগ্মদিকে দৃষ্টিপাত করিল অযনি 
দেই শিশু একটা মন্ধণ লো লইয়! উহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়া এমন্ বেগে নিক্ষেপ করিলেন যে তাঁহা চক্ষু 
ভেদ করিয়। অপর চক্ষু দিয়া বাইর হইগ গেল। হ*নটা ওখন আর্তনাদ করিতে করিতে তাহার পাদমূলে 
পতিত হইল। দহর ভিক্ষু গাহাকে শুৎ্লিনা করিয়। বলিলেন “তুমি বড় অন্যায় কাঁজ করিলে । চল তোমাকে 
শান্তার নিকটে লইয়া যাই ।* অনস্তর দহর তিক্ষু শান্তার নিকট মসন্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শান্তা 
প্রবীণ ভিক্ষুকে ভঙ্নন। করিয়। বলিলেন “ভুমি অতীত কালেও এইরূপ লোগ্বনিক্ষেপে নিপুধ ছিলে।) অনন্তর 
তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আস্ত করিলেন $_-] 

পুরীকালে খারাণদীরাঞ ব্রদ্দদত্তের সময় বোধিদত্ব তাহার একজন অমাত্য ছিলেন। তখন বাজপুরোহিত এমন মুখর ও বহুভাবী ছিলেন, বে তিনি কথ! বলিতে আরম্ভ করিলে অন্ত কাহারও বাডনিপ্পত্তিব অবসর জুটিত না। ইহাঁতে বাজা বিরক্ত হইয়! ভাবিতে 
লাগিলেন, “এই ব্রান্ণেব সুখ বন্ধ কবিতে পারে এমন একটা লোক পাইলে ভাল হয়।” তদবধি তিনি সেইরূপ একটা লোক অন্ুপকান করিতে লাঠিলেল ৃ 

এ নময়ে বারাণলীতে লোগ্রনিক্ষেপনিপুণ এক খগ্ত বান করিত। ছেলের! তাহাকে এক দ্র বথে চডাইয়া নগরঘারে টানিয়া লইয়। খাইত। সেখানে শাখাপল্লবধুক্ত এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। ছেলের! তাঁহার তলে খন্্কে ঘিরিয়! দীড়াইত, এবং তাহার হস্তে কাকিনী * প্রভৃতি দিয়া বলিত, “একটা! হাঁতী কর,» “একটা ঘোডা কর” ইত্যাদি । খঞ্জ ক্রমাথয়ে লো নিক্ষেপ করিয়া যে, যেক্সপ ঝলিত, বটপত্রগুলি সেই আকাবে কাটিয়া দেখাইত। এই কারণে উক্ত বৃক্ষটীর প্রায় সমস্ত পত্রই ছিদ্রবিচ্ছিত্রবুক্ত হইয়াছিল। 
একদিন বাছা উদ্ভানগমনকাঁলে সেইথানে উপস্থিত হইলেন। রাজার রথ আনিতেছে দেখিয়। ছেলের! পলাইয়া গেল খঞ্জ বেচারি একাকী সেখানে পড়িয়া রহিল। রাজ! যখন বুদ্ষদূলে উপনীত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন পত্রনমূহের সচ্ছিদ্রতাবশতঃ ঝটচ্ছায়! শবলীকুত হইয়াছে। অনন্তর তিনি উদ্ধদ্দিকে ৃষ্টিপাতপূর্র্বক “দখিলেন, প্রায় সমস্ত পত্রই সচ্ছিদ্র। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পরিলেন এক খঞ্জ লোস্র নিক্ষেপ কারি পাতা- গুলির উক্তব্ূপ ছর্দশা করিয়াছে। তখন তিনি ভাঁবিলেন, “সম্তবতঃ এই লোকটীর দ্বার! ব্রাহ্মণের মুখ বন্ধ কৰা যাইতে পারে । রাজ জিজ্ভাদিলেন, “সে খপ্ল কোথায় ?” বাজপুরুষেরা চারিদিকে দৃষ্িপাওপুবরক তাহাকে বক্ষমূলে দেখিতে পাইল এব* রাজ!র নিকট বলিল, মহারাজ “এই সেই খণ্ড ।» রাজা তাহাকে নিজের নিকট আনাইয়া সহ্চরদিগকে সরিক্গ যাইতে আদেশ দিলেন এব* বলিলেন “আমার সভায় একজন অতিমুখর ব্রাহ্মণ আছেন। তুমি তাহাব মুখ বক করিতে পার কি £ 
খঞ্জ উত্তর দিল, “মহারাজ, যদি শুষ্ক 'অজবিষ্ঠাপূর্ণ একট! না'লী পাই তাহা হইলে তাহার রা কবিতে পারি।* ইহা শুনিয়া রাজা সেই খশ্রকে প্রাসাদে লইয়। গিয়া! তাহাকে বঝানকার অন্তরালে রাখিয়া! দিলেন। এ যবনি 

তি 

টস বনিকায় একটা ছিদ্র রহিল» রাজা তদভিমুখে 
ব্রাহ্মণ থাসময়ে বাজদর্শনে আগমন করিয়া উক্ত আসনে উপবেশন করিস! আলাগে পৃস্ত হইলেন। তিনি এমন অনর্গল ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন, যে অন্ত কাহার একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিবার অবসর রহিল পা? এই সময়ে খ্জ যবুনিকার ছিদ্রপথে এক * একত্রকর কু তামুত্র (১০শ পৃষ্ের টাক! সষ্ছব্য )। রি 
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একটা অজবি্াপিও নিক্ষেপ করিতে লাঁগিল। সেগুলি ত্রাঙ্মণের তাঁনুর ভিতর গিয়া মক্ষিকার 

একটা অনবিষঠাপিণ্ড নিক্ষেপ কবিতে লাগিল দেগুলি ত্রাঙ্গণের তাঁলুব ভিতর গিঝ) মক্ষিকার 

নত পড়িতে লাঁগিল, এব যেমন পডিতে লাগি, বাণ সেগুলি এক একটী করিয়া তৈলবিনুব 

হাঁ উদরদাৎ করিলেন! এইরূপ নালীগ্থ সমস্ত অজবিষঠাই ব্রাঙ্ষণেব কুক্ষিগত হইল। 

এক নীলী অজবিষ্ঠা ব্রাক্মণের উদরন্থ হইয়। ক্রমে ফুলিয়া অদ্ধ
 আঁঢকপ্রমাণ হইল 1* রাজা 

সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি অভবিষ্টাব পরিমাণ ভাবিয়া ত্রান্মণকে বলিলেন “মহাপয়, 

আঁপনি এমনই সুখর যে কথ! বলিতে বলিতে একনালী অজবিষা গলি ফেলিলেন অথচ 

ইহার কিছুই জানিতে পাঁরিলেন ন।। একবারে বোধ হয় ইহার অধিক জীর্ণ কবিতে পারিবেন 

না। এখন গৃহে যাউন, শ্রিয়দু জন 1 খাইয়া বমন কক
”, তাঁহা হইলে সুস্থ হইতে পারিবেন বং 

তদবধি সেই ব্রাঙ্ষণের মুখ যেন একেবারে ব্চ হইগ্ক গেল। কেহ তাহার সহিত কথ! 

বলিতে চাহিলেও তিনি কথ। বলিতন না) রাজা ভাবিলেন, “এই খঞ্জের কৌশলবলেই 

আমার কাঁণ ভুডাইয়াছে ॥ অ৩এব তিনি প্র বাক্তিকে লক্ষদুদ্র আছের চাঁরিখানি গ্রাম দান 

করিলেন। প্র গ্রামগুলির এক এক খানি বাঁরাণনী বাজ্যের এক এক
 দিকে অবস্থিত ছিল। 

বোঁধিমত্ব একদিন বাজার ন
িকট গিয়া বলিলেন, “নহারাল, পৃথিবীতে কোন না কোন 

কাজে নৈপুণ্যলাভ করা পণ্ডিতদিগে কর্তব্য । দেখুন, কেবল লোষ্টরনিঙ্ষেপ নৈপুণ্যেব বূলেই 

এই খঞ্জ বিপুল সম্পত্তি লীভ করিয়াছে।; 
অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলে

ন চ 

যাহার যে কাজ তাঁহা০ই তাঁর নৈপুণ্য কলাণ কর 

লোই্ট্রনিক্ষেপণে নিপুণ বলিয়া গঞ্ত চতুগ্র সেখর | 

[ সমব্ধান--৩খন এই ভিক্ষু ছি
ল সেই খপ আনন্দ ছিল সেই রাজ! এব আমি ছিলাম তাঁহার পণ্ডিত 

অমাত্য। ] 

১০৮-_হ্বাহ্যনজীতভ
ন্ক | 

[ শীস্তা। বৈশলীর নিকটবর্তী মৃহাবনন কুট(
গারশালা অবস্থিতিকীলে 

জনৈক লিচ্ছবিরাজ £ লঙ্গন্ধে এই কথ! 

বলিগাছিলেন। 

এই ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ব
ৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনি একদা বুদ্ধপ্রধুখ ভিক্ষুঙ্ঘকে নিসন্ত্র 

করিয়। নিজের গৃহে লইয়! গিয়াছিলেন 
এব ভাহাদ্দিগ'ক তক্ষযভৌন্য

াদি বহু উপহ!র দীন করিয়া
ছিলেন । ইহার 

শ্য্য। এত সুলাঙ্গী ছিলেন ফে তাঁহাকে দেখিলে স্রীতশব বলিয়। মনে হইত তাঁহার বেশবিন্যাসও অতি করদর্ধয 

ছিল। 

ভোদন।বদ।নে শীন্ত। লিজ্ছবিরাজদক ধন্যবাদ দির বিহ।রে ফিরিয়। গেলেন এব ডিক্ষুদ্িগকে উপদেশ দাদ 

করিবার গর গদ্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন ৭ তখন ডিক্ষুর ধর্দুদতায় যমবেত হইয়। কথাবাতী্ প্রবৃত্ত হইলেন। 

কেহ কেহ বলিলেন “দেখ লিচ্ছবিরাঁজ কেনন হপু্ধষ তিনি কিরুপে এই স্ুলানী ও হীলবেশ। তাধা
র ৮ সর্গে 

সখী হইতে পারেন ট এই সময়ে শা দেখানে আগমনপুব্বক তাঁহাদের আলোচ্যমন বিষয় জানিতে পারি! 

বজিলেন *ভিক্ষুগপ লিচ্ছবিরাজ পূর্বেও এইরূপ এক স্থুলাঙ্গীর প্রণয়ন ছিলেন ” অনন্তর তিক্ষুদিগের 

অনুরোধে তিনি দেই অতী
ত কথ। বলিতে লাগিলেন *_ 

পুরাঁকালে বারাণনীরাজ 
ব্রহ্গদণ্ডের সময় বোধিনব তাহার এ

কজন অমাঁত্য ছিলেন। তখন 

জ্ন্পদবাঁসিনী হীনবেশ। এক সথলা্দী রমণী গৃহস্থদিগের বঝাটাতে কাঁজকম্্ কৰিয়) জীবিক1 

নির্বাহ করিত! দে একদিন বাজভবলের প্রান্ছণের নিকট দফা যাইবার সময় মলবেগে 

ক আডকা_ ৪+৯৬ আহ! অর্থ প্রায় ৪ দের। 

$ শ্রিয়ঙু--কাও নি পিক্ল
লি। পানে বোধ হন্ন শেদলি অথেহ ব বৃহ্ধাত হইয়াছে । 

, বৈশালীতে কুলতন্তর শাসনু ্রবন্ধিত ছিল। বে সকল ক্ষতি সমবেত হইয়। শাসনক থয নিব্যাহ করি
তেন 

উহার সকলেই *র)ল। উপাখি শোগ কারেতেন। 
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পীড়িত হইল এবং অবনতদেহে নিজের পরিচ্ছদটা চারি পানে বিস্তার পুর্বীক নিনেষের মধ্যে 

মলত্যাগ পুক্বক পুনর্ধ্বাব উঠিয়া দীড়াল। নেই গনগনে রাঁজ। একটা বাঁতানের ভিতর দিয় 

প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তিনি জনপদবাঁদিনীর এই সুকৌশলস্পন্ন কার 

দেখিয়া চিন্ত। করিতে লাগিলেন, গ্যে রমণী রাপ্রাঙ্গণনমীপে মলত্য!খ করিবার সন 

এইবূপে লচ্জানিলতা রক্ষাপূর্বক নিজেব পরিচ্ছে প্রতিচ্ছন্প হই পলকের নধ্যে বেগগীডা! 

হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, দে নিশ্চিত নীরোগ » তাহার বাসস্থানও পরিষ্থিত পরিচ্ছন্ন? 

যে গুজের জন্ম পরিদ্কৃত পরিচ্ছন্ন গৃহে, সে নিজেও পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং পুণাবান্ হইয়। থাকে । 

অতএব ইহাকে আদার অগ্রধাহযী করিতে হইবে ।৮ অনন্তর রাজা! যখন অঙ্ুন্ধানে জীনিতে 

পারিলেন যে ত্র রমনী বিবাহ হয় নাই, তখন তিনি তাহাকে বাজভবনে মানাইয়। অগ্রমহিষীব 
পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন । রমণী অচিরে রাজার অতিশ্রিয্কা। ও ননোক্ঞ। হইলেন এবং এক 

পুজ প্রসব কবিলেন। এই পুজ্জ উত্ত্রুকালে র!জচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। 
বোধিদত্ব জনপদবামিনীর সৌতাগ্য দেখিয়। এক দিন রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ, বখন 

এই পুণাবতী রমণী লঙ্জাশীলতা এক্ষাপুর্বক প্রতিচ্ছ্ভাবে মলত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া 
আপনাব প্রণম়ভাগিনী হইয়াছেন এবং ঈদৃশ সৌভাগ্য ভোগ করিতেছেন, তখন লোকে 
শিক্ষিতব্য বিষয় কেন শিক্ষী কবিবে না ?” অনন্তর বোধিনত্ব শিক্ষিতব্য বিষয়ের প্রশংসা কীর্তন 
করিয়া এই গাথা পাঠ কবিলেন £-- " 

নিজে যহ! আনে তাহা শাল তাঁবি মলে 

িখিতে বিরত আছে কত শত জলে । 

না চলি তাঁদের পথে বুদ্ধিমান জন 
শিক্ষিতব্য শিখি লয় করি প্রাণপণ । 
বাহ্য জলপদজাতি। এরমণার তন, 
লজ্ছাখীনতায় তৌষে নৃষণির মন। 

যাহারা শিক্ষিতব্য বিষয় শিক্ষা করে, ম্হাসত্ব এইরূপে তাহাদের প্রশংসা করিতে 

লগিলেন। 

( লনব্ধন--তখন এই দ্বন্পতী ছিল নেই প্্পত। এবং আদি ছিলাম নেই পণ্ডিত অদাত্য। ] 

১০৯--ুগুস্ষ-পুপ-জাতি্ক । * 

(শান্ত! শবস্তীনগে অবস্থিভিকলে জনৈক নিতান্ত দরিদ্র বক্কর সন্ষ্ধো এই কথা ঝলিযাছিলেন। 
বৃদ্ধপ্রমুখ সজ্বের খাদ্যাদির জগত শ্রাবস্তীনগরে এক এক সময়ে এক এক ব্যবস্থা হইত । কখনও এক এক 

গৃহস্থ একাকীই এ ভার লইতেন, কখনও তিন চারি জন গৃহস্থ, কখনও এক একটা সম্প্রদায়, কখনও কোন্ 
বলাজপবপার্থবস্তী সন্ত অধিবাপী কখনও ব|সমন্ত ন্গরবাদী চাঁদা তুলিগ্া ভিমু[দিগকে তক্ষ্যাভোঙ্গা দিদানে 
পরিতুষ্ট করিতেন । যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন কোন রা্পথপার্থব্ লোকে সম্মিলিত হইয়া ভোজের 
আয়োজন করিয়াছিলেন তত্রভ্য অধিবাসীর। পক্ষ করিল, বুদ্ধপ্রমুখ সজ্ঘকে প্রথমে য1গু পান করাইর়। পরে 
পিক দিতে হইবে। 

এ পথের পা্থে এক অভি নিঃ্ ব্যক্তির বাদ ছিল। পে নজুক্ি কির অতিকঞ্টে দিনগাত করিত । সে 
তাবিল, "আমার যাঁগু দ্বিবার সাধ্য নাই, অতএব আমি পিষ্টক দিব ।” নে তুষ হইতে কিছু মিহি কু'ড়া 
যোগাড় করিল, উহা! জলে তিজাইল, আঁকনের পাঁত| দিয়া জড়াইল এন্রং উত্তপ্ত ভন্মের মধ্যে বাঁধিয়া পাক 
ক্ষত্িপ॥ এইক্সপে পিষ্টক প্রস্তুত কারিয়। সে স্থির করিল এই পিষ্ক স্বয়ং বুদ্ধকে দান করিতে হইবে। সে 
উহা ভাতে লইর! বুদ্ধের পার্থে হাড়াইল। 

অনন্তর যেনন পিষ্টক পরিবেষণের কথা হইল, অমনি সে স্বরপ্রথে বুদ্ধেহ পাত্রে নিজের লিটুক দান 
* কুক কা! 
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করিল। অপর সকলেও বুদ্ধকে পিষ্টক দিতে অগদর হইল, কিন্তু তিনি তাহ! গ্রহণ না করিয়া সেই কুক 

পিষ্টকই আহার করিলেন। 

সম্যকসগুদ্ধ প্রনগ্চিন্তে এক অতিদরিদ্রপ্রদত বুক পিষ্টক আহার করিয়াছেন, অচিরে এই কথা মহা 

কোলাহলে দন্ত নগরে রাষটী হইল দৌবরিক হইতে অহামীতা ও রাজী! পথাস্ত সকলে দেখানে দমবেত 

হইছ শান্ত।কে বন্দনা করিলেন এবং সেই দ্বরিতব ব্যক্তিকে পরিবে্টনপূববক বলিতে লািবেন, “ওহে, এই খাদ্য 

লগ, "এই ছুই শত খুক্র। লও", "এই পঞ্চশত হুর লও এবং ইহার বিনিস়ে আনাদিগকে তৌদার হুকৃতির 

অংশ দান কর।* নে ভবিল, *পান্তাকে দিজান। করিয়। দেখি কি কর্তব্য।* দে তাহার (নিকটে গিয়। পর!মশ 

ভিজ্াদ। করিল শান্ত) বলিলেন, *ধন হণ কঃ এবং মব্বপ্রাথ্ুকে তোমার স্কৃতির ফল দাও ।' এই 

আদেশ পইরা দে ধন গ্রহণ আরন্ত করিল। তন উপস্থিত জনসতব দুক্তহন্তে ধনব্ধণ করিতে লাগিল) এক 

জনে এক বুদ্রা দিল ত আর একজনে ছুই মুসা, আর একছনে চার যুদ্রা, আর একজনে অধমুদ্া এই ভাঁবে_ 

উত্তরোত্তর একে অপরকে মতিন্্রপূত্বক গর্থদীন করিল এবং ক্ষণকীলসধ্যে নেই দুর্গত ব্যক্তি
 নবকোটি স্থবর্দের 

অধিপতি হইল । 
এদিকে শান্ত! নগরবানীিগঞ্ষে তোঁজনের ব্যবস্থা অতি উত্তন হইয়াছে ইহা জানাইয়। বিহারে ফিরিয়া 

গেলেন এব* ভিক্ষুদিগকে ধন্সপব ্রদর্ণন করিয়। ও বৃদ্ধোচিত ভপদেশ দিয়া, গদ্ধকুটাতর প্রবেশ করি
লেন। রাজ! 

নাংকালে প্র দুঃখী ব্যক্তিকে ডাঁকাইয়। শ্রেনীর গদে নিগ্োজিত করিলেন। 

অনন্তর ভিন্ষুস্ণ ধন্সনভায় সবেত হহয়া বলিতে লাগিলেন, “মহাদুরত প্রদত্ত কুক পিষ্টক স্বণ। কর! দুরে 

খাকুক, শন্ত। উহা! অদৃতভ্ঞানে হোন করিলেন, অহাছুণতি প্রচুর বিভব লাভ করিয়। শ্রে্ীর পদ্দে প্রতিষ্ঠিত 

হইল।" এই সময় শান্তা সেখানে উপনীত হইয। ভাহাদের আলোণামান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং 

বললেন, “ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পৃৰ্বেও আমি যখন বৃদ্ঘদেবতা ছিলাদ তখন এই ব্যক্তির কু
গকপিক 

প্রন্রচিন্রে গ্রহণ করিয়াছিল এবং আমার প্রবাদে এ শ্রেন্টপদ লাভ করিয়াছিল ।” অনন্ত তিনি সেই অতীত 

কুখ বলিতে আস্ত করিলে
ন £- 

ট 

শী 

পুরাকালে বারাণদীরাজ ত্রদ্মদন্তের সময় বৌঁধিসত্ব এক এরও বৃক্ষে বুক্ষদেবতাব্ধপে বাস 

করিতেছিলেন। তখন গ্রামবাসীর! ইঞ্টসি্ি কানা দেবদেবীর পুজা! করিত। একদিন 

কোঁন পর্বে" তাহার! উপাস্য বৃক্ষাদেবতাদিগকে পুজা দিতে আর্ত করিল। এক দুর্গত 

ব্যক্তি অন্ত মকলকে স্ব স্ব বৃক্
ষদেবতাকে পুজা করিতে দেখিদ্। নিজে এক এরও বৃদ্দকে পুজা 

করিবার সক্ষল্প কবিল। অন্য সকলে দেবতাদিগের জন্য মাল্য, গন্ধ, বিলেপন ও নানাবিধ 

নি্টা্াদি লইয়। আঁনিযাছিল , দুর্গত বাক্তি কেব? একখানি কুগুকপিষ্টক ও এক ওডং জন 

আনয়ন করিল এবং এরও তরুর অদূরে দলডাইগ্স চিন্তা করিতে লাগিল, “দেবতার! নাকি 

উৎকৃষ্ট খাগ্ত আহার করেন? 
আঁমাব দেবতা কখনও এই কুণ্ডকপিষ্টক আহাব করিবেন না। 

অতৃএব বৃঙ্গমুলে সমর্পন করিলে ইহা কেবল নষ্ট করা হহবে। তাহা না করিয়া বরং আমি 

নিজেই হহা। খাইরা। ফেলি? এই স্থির করিয়া দে গৃহাভিমুখে যাইবার জন্য ফিরিয়া 

কলীডাইল। তখন বোধিদত তত হইতে বলিলেন, “ভদ্র শ্যধ্য থাকিলে তুমি 'লামাকে 

নিশ্চিত মধুর খাদ্য দান করিতে । কিন তূখি দরিদ্র। আমি যদি তোমার পিক না খাই, 

তবে আর কি খাইব। আমাকে আমার প্রা বলি হইতে বঞ্চিত করিও ন11' অনন্তর 

তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন 
ভক্তের জুটিবে যাহ! দেবতারা লন তাহ, 

তাঁর চেয়ে ভান আর
 পাইবেন কেমশে ? 

কুণ্ডক পিষ্টক তব 
পাইলে প্রসন্থ হব» 

ওহ্ মোর প্রাপ্য বলি, এনেছ যা। যতনে । 

সেউপিট তের স্থলাভিত্বিক বলি? 

* পুণ্যবিত্রয়ের কথ) ধীর সাহিতযেও দেখা যাকস। রোনের পোপ 

অর্থের বিনিসয়ে 1041৩ 7০০ নানক হে পু্/বিজযের
 পত্র দান করিতেন 

ইতিহাসে দ্রষ্তব্য। 

তাহা ইংল্যও প্রস্তুতি দেশের 
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ইহা শুনিয়। দুর্গত ব্যক্তি ফিরল এবং বৌধিষত্কে দেখিতে পাইয়। পা দিল। যোধিমব 

সেই স্ুথাদ্য পিষ্টক আহার করিয্! বলিলেন, “বল, তুণি কি পাঁনদে 'লামাদ পু দিলে বল। 

সে বলিল, প্প্রভু, আমি অতি দরিদ্র, যাহাতে দুঃখ ঘুচে, সেই নিমিত্ত পুঁজ দিয়াছি।” 

«তোমার চিন্তা নাই, তুমি খাঁহাকে পুজা করিলে তিনি কৃতজ্ঞ এই এরগড বৃক্ষের 
চতুর্দিকে নিধিপূর্ণ অনেকগুলি কলস নিহিত আছে। ভাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে 

একটার গলার সহিত জাব একট। গল ঠেকিগজাছে। তুমি গিয়া! বালাকে এই কথ! জানাও 

এবং সমন্ত ধন শকট বহন করিয়া রাজভবনের অ্গনে পু করি সাধ । তাহাতে বাজ! 

অতিমাত্র প্রীত হইঞ্সা। তোদাচকে শ্রেটীর পচে নিয়োজিত করিবেন 1” ইহা বলিয়া! বোধিনব 

অন্তহিত হইলেন। অনন্তর ছুর্গত ব্যক্তি ভাঁহাব উপদেশমত ক্ষার্য্য করিল এবং রাঁজ। তাহাকে 
শরেট্টিপদে গ্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এইন্ধপে বোধিসব্বের প্রমাঁদে সেই দুর্গত ব্যক্করি মহামম্পন্তিৰ 

অধিপতি হইল এবং জীবনান্তে কম্মানুরূপ গতি লাভ করিল। 

[সম্বধ।ন_-তধন এই ছুর্গত বাক্তি খিল সেই দ্ুর্ত বাকি এবং আন হিল।ন সেই এরগুবৃকফ-পব্ত|। ] 

১১০-_ এনন্ববলহহালক-প্র্ন । 
এই শ্রবৃততীস্ত উন্মার্গ জাতিকে (৫৮৬) সবিস্তর ধর্ণিত হইবে । 

১১১--গো্দভ-প্রম । 
এই প্রশ্রবৃত্তান্ত উন্ম্জ।তকে ধণিত হইবে। 

১১২ তবমন্লাদেবীপরশ | * 
এই প্রশ্ববৃত্তীন্ত উন্মা্গ জীওকে বধিত হইবে। 

১১৩- শ্ুগাল-জাতুব্দ। ্ 
[ শান্ত! বেগুবনে দেব্দর্তন্বত্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধন্মসভাগ সমবেত হইয়া 

বঁলিতেছিলেন, "দেখ দেধদৃত্ত পঞ্চশত ভিক্ষু নইয়। গয়শিরে চলিয়। খিয়াছেন , “মণ গৌওম বাহ। করেন 
ভীহ। ধর্ধ। নহে আসি যড। করি তই ধন্দ এইক্সপ দিবা। বক্যে ভাহ।দিগকে বিপথে লইন্ব( যইতেছেন | 

তিনি সঙ্ব ভাঙ্গিয়া ফেলিগাছেন সপ্তাহে ছুই দিন উপোদখের জনা নির্দেশ করিয়াছেন।" ঠাহায। এইরূণে 
দেবদত্তের দোধ কীর্তন করিতেছিলেন, এমন সমগ্নে শান্ত সেখানে উপস্থিত হইয়। নেই কথা শুনিতে 

পাইলেন। তখন শান্তা কহিলেন “নেবদত্ত কেবল এজন্মে লহে, পুবেবও নিখ্যাব(দী ছিল £” অনন্তর তিনি 
সেই অতীত কখ। আরন্ক করিলেন । রি 

পুর/কালে বারানদীঝাজ অন্ধদচন্তর সম বোৌধপত কোন "মশঠনবনে বুক্ষদেবত। হইয়া 
বান করিতেন ॥ একদ্ং ঝাঁবাণদী লগরে কোঁন পব্দোপলস্ফে উৎসব হইবে বলিয়া, ঘোবণা হইল 

এবং নগ্ররঝানীর! যঙ্ষদিগকে পুজা! দিবার সঙ্কল করিল। তাহার! চতরে ও রাজপথে মৎস্য 
মাংস ছড়াইয়! ও স্ুরাপুর্ণ ভাগু বাখিয়! দিল। 

দিশীথ সময়ে এক শৃগাল নদ্দাম! দিয়া নগরে প্রবেশপূর্বক ওঁ মতসা মাংস খাইল, সুরাপান 
করিল এবং এক গুল্সের ভিতর প্রবেশ করিস অরুণোদয় পধ্যন্ত নিদ্িত হইয়া রহিল। 

নিদ্রা হইলে শৃগাল দেখিল রৌদ্র উঠিঘাছে, আর ব!ছির হইয়। যাইবার সমদ্ন নাই। 
*. অমরাদেবী রাঁজ। মহৌধধের সহিঘী। যোধিসব্ব একবার পানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া মহারাজ সহৌধধ 

নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 
+ এখনও চড়কপুজা। উপলক্ষে পিশীচাদিকে এইরূপে বলি দিবার ব্যবস্থ। দেখা যাগ! 
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কাজেই সে পথের ধারে নুকাইয়। রহিল। নে অনেক লোঁককে প্র পথ দিষ্বা যাতায়াত 

করিতে দেখিল, কিন্তু কাঁহীরও সঙ্গে কোন কথা বলিল না। অনন্তব এক ব্রাঙ্মণ মুখ 

ধুইতে বাইতেছেন দেখিয়া শৃগাল চিন্তা! করিল, ্াক্ষণের! ধনলৌভী ১ ইহাঁকে ধনের লোভি 

দেখাইয। যাহাতে আমাকে কোছড়ে করিয়া ও উভীনী ঢাঁকা দিয়া! নগরেব বাহিরে লইয়া যার, 

তাহার ব্যবস্থা কবিতে হইতেছে ইহা! স্থিব করিয়া যে মনুষ্যতা যার “ওহে ্রাঙ্গণ”, এইরূপ 

মন্বোধন করিল। 

, ্রাঙ্মণ মুখ ফিরাইয়! বলিলেন, “
কে আমা ডাঁকে ?* শৃগাল বলিল, “আমি ডাকিয়াছি।” 

কেন?” দদেখুন, আমাৰ দুইশত কাহণ ধন আছে। আপনি যদি আমায় কৌছডে করিয়! 

ও উড়ানী ঢাক। দিয় এমন ভাঁবে নগরের বাহিবে লইয়া যান যে কেহ দেখিতে না পায়, 

তাহ! হইলে প্র ধন আঁপনাকে দিব” ব্রা্মণ ধনলোৌভে বলিলেন, প্উত্তম কথা ।* তিনি 

শ্গালকে সেইভাবে বহন করিয়া নগরেব বাহিব হইলেন। 

কিয়দ্ধুর অগ্রণব হইলে শৃ্খাল জিজ্ঞাস! করিল, “্ঠাকুব, একোন যায়গা?” ব্রাঙ্গণ 

বলিলেন, অদুক যাহগ!।” “আরও একটু ঘাইতে হইবে ৮ এইরূপে পুরঃ পুনঃ অগ্রদর 

হইতে হইতে শৃগীল শেষে মহাশ্মপানের নিকট উপস্থিত হইফ্জা বলিল, “এইথানে আদান 

নানাইক। দিন।৮ ব্রাহ্মণ তাহাকে সেখানে নামই দিলেন তখন শৃগাল কহিল, "ব্রাঙ্গণ, 

এখন ভূমির উপর আপনর উত্রবীয় খানি বিস্তৃত করুন!” 
আণ ধনলোভে উত্তরীয় বিস্তৃত 

করিলে শৃ্গীল আবার কহিল “এই বুক্ষমূল খনন কক্ষন 1 ব্রাঙ্গণ তদনুারে ভূমিথননে 

প্রবৃত্ত হইলেন, ইত্যবসরে শৃগাল উত্তরীয় বস্ত্র উপর উঠিয়া উহার চতুোণে ও মধ্যভাগে 

মলমূত্যাগপু্বক উহা। মলাক্ত ও নূতরসিতজ করিস শ্শানে চলি গেলা। তদর্শনে বোধিদব 

বৃক্ষশাখা হইতে এই গাথা! বলিলেন ৮ 
একে শিবা, তাঁহে সত্ত হুর!পান করি, 

বিশ্বাস বরিলে তারে, বুদ্ধি বলিহারি । 

দুই শত কা/পণ, ঘেভ বড় কথা, 

কপর্ধক শতমাত্র পাবে নাক হেখা। 

এই খীঁথ! পাঠ করিয়া বোধিঘব বলিলেন,
 “ত্রান, এখন যাও উত্তরীয় খুইযা ও জান করিয়া 

গৃহে গমন কর এবং নিজের কাঁজকস্ম দেখ» অনন্তর বোধিস অন্তহিত হইলেন » ত্রাদ্ষণও 

পক ঠকাই ঠকলাম' ভাঁবিতে ভাবিতে বিমর্ষভাবে ন্গানাদি শেষ করিয়া! গৃহে ফিরিনেন। 

» স্পা 

মমহখান_-তখন দেবদ্ত ছিল দেই শৃগীল এব" আমি 
ছিলাদ সেই স্ুশনবধসী বৃক্ষদেবত1। ) 

১১৪--নিতছিন্তি 
জাতক ॥ 

স্থন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। সাহারা কৌন জনপদের নিকটস্থ 

অরণ্যে ব্যাবাস করিয়া শাস্তার দ্শনলীভা্থ যাত্রা! করিবার সঙ্কল করিলেন এব" পাখের দ*গ্রহপুর্ধক আন 

যাইব, কাল যাইব কন্সিতে করিতে এক হান কাঁটাইলেন। তাঁহার পর বোর গাখের স এহ হইল, পুর্ব 

আরও একমাস কাঁউির। গেল। এইকগে ক্রদে ত্রসে 

অআলদতাব্শতঃ লিবাসন স্থানে একাদিক্রনে তিননা 

তিন হাস অতিবাহি
ত হইল । 

ম কাটাইয়া অবশেষে সাহীরা। সেখানে হইতে সঃ 

নতাই যাত্রা কছিলেন॥ সাহাৰিধকে দেখিয়া বিহার ভিক্কুগণ দিভাসিলেন, "নান আনেক দিন হইল 

আপনার! বুদ্ধে'পাসন। করিস মিরছিলেন॥। এবার এত হিলগ্থ হইল কেন? স্থাবর হাহা যাহ! খটয়াহিল 

খুলি বলিলেন । তচ্ছি হখে দ্বন্থ সকছে স্তাহাছের অলসভ)র কথ! মাশিতে পারিল
 , ধপ্থসতাতেও এ তন

্ধে 

আলে5ন। হইল ॥ 
তা সেখছনে উপহি

ত হইছে এই কথা শুনিলেন এষ সথবিয্ঘছকে ডাকাইগ নিসা 

কর লনঃ ভোর! সত্যই কি আালন প
রত হুইর1ধিলে শ্বাধরছপ্র বলপলন, 

*হ। ভবন, আযনরা ্রস্কতই 
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নিতান্ত অলস হইয়া! পড়িয়াছিলাম।* শান্ত] বলিলেন, "তোমরা পূর্বেও এইরপ আলম্যবশতঃ বাসস্থাশি 

পররিহারে বিরত হইয়/ছিলে ।* অনস্থর তিনি সেই অতীত কথ! আরস্ত করিলেন £--) 

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রক্গদত্তের সময় বাঁরাণসীর নিকটগ্থ নদীতে বহ্রচিস্তী, অল্পচিন্তী ও 

নিতচিস্তী নানে ভিন্তী মতগ্য উপনীত হইযছিল। তাহারা পূর্বে বন্য অঞ্চলে ঝান করিত, পরে 

নদীর জৌতোবেগে লোকালিন দূনীগন্থ এই প্রদেশে আিয়। পড়িয়াছিল। ইহাতে ভীত হইয়া 

গিতচিত্রী অপর মৎস্যঘয়কে বলিল, “দেখ, লে/কালয়গনীপন্থ স্থান বিপজ্জনক 'ও ভয়্োৎগাদক | 

এথানে কৈবর্তের! নালারূপ জাল ও ঘোনা প্রভৃতি যন্ত্রের সাহাষ্যে মাছ ধরিয়া থাকে । চল, 

আমরা আরণাগ্রদেশে ফিরিয়া যাই” কিগ্ত অপর ছুইটা নতস্য আলস্যের ও থাগ্ধলোভের 

বশবর্তী হইয়া আল না কাল করিতে করিতে তিন মান কাটাইল। অতঃপর একদিন 
কৈবর্ডের! আদিয়। নদীতে জাল ফেলিল। বহ্চিন্তী ও অল্পচিন্তী খাগ্যান্ুদকানে অগ্রে 
অগ্রে বিচরণ করিতেছিল। তাহার! নিতাস্ত দুর্ঘ ও অন্ধে ন্যাক্জ আলু দেখিতে না 
পইয়। উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ কৰিল। দিতচিন্তী পশ্চাতে আসিতেছিল, নে জালগ্র্রি 
দেখিয়। ঝুঝিতে পারিল যে তাহার সঙ্গিদবয় লাঁলকুন্সিগ্ত হইআ্জছে। তখন সে এই 
আলস্যান্ধ মস্যয়ের জীবন রক্ষার সঙ্কল্প করিল! অনন্তর মে জালের এক পাশ দিয়! 

সুখ ভাগে উপস্থিত হইয়া জল আলোড়ন করিল, তাহাতে বোধ হইল যে সে যেন জাল ভেদ 
করিয়া সেখানে গিগ়্াছে। তাহার পরে সে জালের পশ্চাদ্ভাগে গিয়াও দল আলোড়ন করিল 
তাহাতে বোধ হইল যেন সে জাল ছি*ডিয়া গিয়াছে । ইহ! দেখির! কৈবর্তের| সিদ্ধান্ত কবিল, 
মাঁছগুল! জাল ছিড়িয়া পল|ইতেছে। তাহার! জালরক্ষা করিবার জন্য উহার দুই প্রান্ত 
ধরিয়া তুলিতে লাগিল এবং সেই অবসরে বৃহচিস্তী ও অন্চিন্তী মুক্তিলভ করিয়! জলে পতিত 
হইল। মিতৃচিন্ীর কৌশ্লবলে এইক্ধপে তাহাদের জীবনরক্ষ। হইল। 

[ শান্ত অতীত কথ। শেষ করিয়া! অভিসম্ুদ্ধভবে নিক্পলিখিত গাথা পাঠ করিলেন ৯-- 

বহুচিদ্ভী অলচিন্ী পড়ি কৈবর্তের জালে 

লভিল জীবন শেষে ম্তিচিন্তি বুদ্ধিবলে। 
অতঃপর শান্ত) সত্চতুষট ব্যাথা করিলেন। তাহ শুনিয়া স্থবির আৌতাপত্তি হলে অরিষ্ঠিত হইলেন) 
মমবধান--তখন এই স্থবিরদ্বয়্ ছিল,বহুচিস্তী ও অল্চিন্তী, এব* আমি ছিলাম মিতটিন্্রী। ] 

£৮এই জাতকের সহিত পঞ্কতগ্রবপিভ অনাগতবিখাতা প্রত্যুৎন্নমতি এবং যুদ্ভবিষ্য নামধেক্ মতস্যত্য়ের 

আখ্যায়িকীর তুলন! আবশ্বক। ] 

১১০- অম্ল শ্১-ভ্তিল্ত | 
[ শান্ত। জিতবে এক অনুশঠসিকা * তিক্মুগীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথ খলিয়াছিলেন॥ এই রসণী শীবন্ত্ী 

নগরের এক সন্ান্থ কুলজতো। তিনি প্রত্রজ্যা শ্রহণের গর যখাসমন্ধে উপসম্পদ/ লাভ করেন , কিন্ত তদবদি 
তিনি শ্রমণধরপ অনুঠংন করিতেন ন! কেবল খাধ্/ল(নসায় ব্যন্ত খাকিতেন। নগরের যে অ্পে অন্য ভিক্ষুণীরা 
হাইতেন নাঃ তিনি দেই আশে তিক্ষাচযায় বাহির হইতেন। সেখানে লেকে ডাহাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দান করিত | 

উদরসববন্থ! তিশুণী দনে করিতেন যদ্দি অন্য তিক্মুণীর! এখানে আগমন করে তাহা হইলে আমার প্রা্ির 
খত ঘটবে॥ খ্যতএব এগন্ কোন কৌশল অবলম্বন কক্স! আঁবগ্যক, বাহীতে অন্য কেহ নখরের এ অ শে 
ভিক্ষীচধ্যায় না আসিতে গারে। এই উদ্দেশো তিনি ডিথ্মুণীঃদগের ডপাশ্রয়ে গি্না বলিতেন “অযুক স্থানে 
একট! পাগলা হাতী, অমুক স্থানে একটা ক্ষেপ। ঘোড়া, অমুক স্থানে একটা খেঁকী কুকুর আছে, এ নকল 
অতি ভঙ্কানক স্থান সাবধান তোমরা কেহ একপ স্থানে ক্ষ! করিতে যাইও লা।” এ কথা শুনিয়| কোন 
ভিক্কু টসে অঞ্চলের দিকে মুখ ফিরাইয়াও তাঁকাইঠ্েন ল|। 

* যে সব্বদ! অপরকে সর্ক হইয়া চলিতে ডপদেশ দেয়। 
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চিট ান্রারা হারাতে
 রাত

ের 

উদরসেবারতা ভিক্ষু একদিন নগরের এই অশে ভিক্ষা করিতে গিয়্। যেঙ্নন ১ডাতাডি এক ঘটাত
ে 

প্রবেশ করিয়াছেন অননি একট গ্রকীও ভ
েড়া ঢু মারিয়া তাহার উকদেশের অস্থি ভাঙ্গিগ। ফেলিল খন 

লৌবজন জুট! তাহার শা হাড় যোডা দিয়া বাঁধিল এব তাহাকে সাঁচা এলিয়। উপাশ্রনে লইস্সা গেল। 

জি্ুপ্রর। তখন পরিহাস কারয়।
 বলিতে লাগিলেন “ইনি আদাদিগকে এত সাবধান করিতেন অথচ নিজে 

নিষিদবসথানে ডিক্ষ। করিতে গিয়। পা ভাঁনিয। আসিলেন। 

অচিরে এই কথ। তিক্ষুনমাজে রাইট হইল এব শির! একদিন ধন্মন_স সমবেত হইয়া গে চিযতীর নিপ| 

আরন্ত বরিনেন। তীহার! বলিজেন "এই ভিক্ষুণী অন্য [্ষুণীদিগ ক তক করিয়া দিতেন অথচ নিজেই 

নেই নিষিদ্ধ স্থানে ভিক্ষা করিতে খা সেষশৃঙ্গ প্রহার ভ্পপদ| হইলেন।* এই সময়ে শান্তা দেখালে উপস্থিত 

হই়। তাহাদের অলোচালান বিবয় জানিতে পারলেন এব বধিলেন “এই ভিগ্ুনী পুব্বেও অপরকে যাবধান 

করিয়। দিত কিন্ত নিজে তদনুনারে চলিত না এব সেইলন্য দু থ ভোগ করিয়াছিল ! অনন্তর তিনি নেই 

অহীত কথা আরম্ক করিলেন 
-- 

_._.____শঁীঁঁা
ঁাশী? 

পুরাকাঁলে বারাণসীরাজ ত্রন্মদত্তের সন বোধিসন্ব পক্ষিরূপে ছন্গ্রহণ পূব বয়ৎপ্রাপ্তির 

পর পদ্দীদিগের রাজ হইয়াছিলেন এব* সহ সহজ পৃক্ষিপরিবৃত হইয়া! হিমালয় বিচরণ 

করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে এক প্রচণ্ড পদ্ছিলী খাগ্ঠান্বেবণে এক ঝাঁজপথে চবিতে 

মারম্ত করিল। সেখানে শকট হইতে ধান মুগ প্রস্থতি শম্য পিসী যাইত । নেই সমস্ত পাইয়া 

দে ভাঁবিল “এমন কোন উপান্দ কবিতে হইবে যে এখানে অন্ত কৌন পদ্দী চবিতে না 

আইসে।” 
ইহ! স্থির করিগ। নে অন্যান্য পক্ষীদিগকে সাবধান করিয়া দিল “দেখ রাজপথে নানা 

আশগ্কা। সেখান দিয়। হাতী ঘোঁড়। যাইতেছে তগ্নানক ণডগুলা গাড়ী টানিতেছে হঠাৎ 

উডিয্ যাওয়াও ষহজ নহে । অতএব সাবধান তৌনর! সেখানে চরিতে যাইও না।॥৮ সে 

প্রতিদিন পক্ষীদিগকে এইক্ধপ সতর্ক করিত বণিয়া তাঁহার! তাহার “অনুশাদিকা” এই নাম 

বাখিয়াছিল। 

একদিন অনুশাসিকা। রাঁদপখে চরিবার সময় শব্ধ শুনিয়। বুঝিতে পারিল অতিবেগে 

একখানি শট আসিতেছে । স
ে দুখ ফিরাইয়া দেদিকে তাঁকাষ্টল এব ভাঁবিল, এখনও 

অনেক দূরে আছে, আরও কিছুক্ষণ চর! যাউক।” নে পুব্বার চরিতে আরন্ত করিল, 

এদিকে শকটথানি বাঁধুবেগে আঁদিয়। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল! অনুশাসিকা উদ্ভিয়া 

যাইবার অবদূর পাইল না! , শকটচক্র তাঁহার দেহ দ্বিধা ছিন্ন করিয়। চলিয়া গেন। 

বোধিলত্ যখন সমাগত পক্ষীদিগকে গণিতে লাখিলেন তখন অনুশীদিকাকে না দেখিতে 

গাঁইয়। তাঁহার অনুসন্ধানার্থ আদে
শ দিলেন । পক্ষীর। অনুসন্ধান করিতে করি

তে রাপথে তাহার 

বিখ্তীক্রত দেহ দেখিতে পা
ইল এব* বৌধিসত্বকে জানাইল। বোধিসন্ব বলিলেন, “তাই ত। 

সে অন্ত পদ্দীদিগকে বারণ করি৩ » আর নিজেই নিষিদ্ধ স্থানে চরিতে গিয়া প্র? হারাইল।” 

অনন্তর ভিন এই গাথ| বলিলেন £-- 

অগ্ভেরে সতক করে নিজে কিন লোভবশে 

নাল! বিদ্ুদমাকুল নিষিদ্ধ শ্বানেতে পশে । 

অনুশ/সিকীর আপ চক্রাথাচে খেল হাস 

ছিন্ত্র দেহ রাজপথে পড়ি গড়াগড়ি যার । 

[সযবখান_তখন এই অনুপাসিক। তিছু £ ছিল সেই অনুশীসিকা পঙ্গি £ এব আনি ছিলাদ পঙগদদের 

স্কাজা।।] 



১১৬-ছুর্বব জাতক । 

[শ।। জেতবনে জনৈক অবাধ ভিকুস্দ্ধে এই কথ! বলিযাছিলেন | ইহার প্রহ্াৎপর বন্ত গুধজাতকে (৪৯১) 
বল| থাইবে। শান্ত! নেই ভিক্ষুক সম্বোধন পুক্বক বলিধেন "তুমি যে কেবল এ জঙ্মেই অবাধা হহয়।ছ তাহা 

নহে পূর্বেও অবাধাতাবশত পর্ডিতদিগের কথায় কর্ণপ ত কর নাই এব ঙ্গিবন্ধন শক্তির আঘাতে প্রাণত্যাগ 
ক্রিয়াছিলে ৮ অনন্তর তিনি দেই অতীও৩ ক৭| বলিতে লাগিলেন * - 

পুরাঁকাঁলে বাঁবাণমীরাজ ব্রচ্মদত্তের সময় বোধিসব লজ্বন নর্তককুলে * জন্মএহণ করি 
ছিলেন। ঝয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি অতি প্রঙ্ঞবান্ ও উপারকুশল হইয়াছিলেন। 

বোধিসতব এক আচাধ্যের নিকট শক্তিলগ্ৰন বিগ শিক্ষা করিয়াছিলেন এব" তাহার 
সহিত শক্তিলজ্বনক্রীডাদি প্রদর্শন করিয়! অর্থেপাজ্জল করিতেন! এ আচার্ধা নৃতাকালে 
চাঁবিটা শক্তি লবন কবিতে পারিতেন » কিন্তু কিক্ধেপে পাঁচটা শক্তি লভ্বন করিতে হয় তাহা 
জানিতেন না। একদিন ফোন গ্রামে ক্রীড়া! প্রদর্শন করিবার সময় তিনি কিন্ত নেশার ঝৌকে 
পঁচট! শক্তি লঙ্ঘন করিবেন বলিয়া পাঁচট! শক্তিই বথাস্থানে রাধিয়! দিলন। তাহ! দেখিষ্গা 
বোধিনত্য বলিলেন, আচার্য্য, আপনি ও পাচট। শক্তি লঙ্ঘন কৃরার কৌশল জানেন না। 
অতএব একট। তুলিম্ম। লউন 1! পাচটাই লঙ্ঘন করিতে গেলে আপন পঞ্চম শক্তি দার! বিদ্ধ 
হইবেন , তাঁহীতে 'আঁপনার অপমৃত্যু ঘটবে” 

আচাঁধ্য ৩খন প্রমত্ত হইয়াছিলেদ। তিলি বোধিসত্বের কথ না! শুনিয়। বলিলেন, *এপি 
আমার ক্ষমতা! জান না। অনন্তব তিনি চারিটী শবক্কি লঙ্ঘন করিয়া যেমন পঞ্চমটা লঙ্ঘন 
করিতে চেষ্ট! করিলেন, অমনি উহা'র অগ্রভাগে বিদ্ধ হইয়া মধুকপুষ্প যেমন বৃস্ত হইতে ঝুলিতে 
থাকে সেই ভাবে খুলিতে ঝুলিতে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়। বোধিদধ 
বাঁললেন, গণ্ডি দ্গের উপদেশ লজ্বনন করিদ্ধাই আপনি প্রাণ হারাইলেন 1 “অনস্তব বোধিদক 
এই গাথ। খলিলেন *-২ 

করিল নিষেধ তবু দিলেন! ক কাণ, 

অসাধ্য সাধিতে গিক! হারাইলে, প্র1৭ । 
নৃজ্বিলে চারিটী শক্তি »-সাধ্য ছিল এই, 

শঞ্চত্ব পঞ্চম পচষ্টা লজ্বিবারে যেই। 

খোধিস ইহ বলিক্। আচাধাকে শক্তি হইতে উত্তোলনপুর্ব্বক তাহার অস্তোঠিক্রিয়। 
সম্পাদন করিলেন । 

[ সমবধান-_-৩খন এই অবাধ্য শিপু ছিল দেই আচাঁধ্য এব আদি ছিলাম ঠ হার অন্তেব(দিক। 

১১ন-_তি্িল্র ভু।তিহ্দ । ছেও 

[ শত জেম্তবনে কে)কাজিকেন্স সম্মন্ধে এই কখ। বলিয়ীছিলেন যাহারা দেখদত্ডের কুপরামর্শে বুদ্ধশাসন 
পরিত্যাগ করিক্গ ছিল কোঁকলি তাহাদের অগ্যতগ। এই জাতকের শ্রত্যুৎপন্নবস্ত তকায্য জাতকে ৮১) বলা 
হহবে॥ শাহ। বলিলেন “িক্কুগণ কোকাঁলিক কেখল এজন্মসেই যে নিজের মুখের দোষে বিনষ্্ হইয়াছে এমন 
নহে পুব্বেও মে এই কারণে বিনষ্ট হইয়ছিল ” অনন্তর ভিনি সেই অতীত কথী বণ্নতে দাখিলেন *_-] 

ক লচ্বননর্ূক বাহার রজ্ছু পরস্থৃতির উপ্র শারীরকৌশলসাধ্য নৃত্যাদি দেখান বাঁজিকর (২0০০৪) 
1 কোকালিক দেবদত্রের সপ্প্রদায়ভুক জপৈক পাঁধওড। পরিশিই ভুপ্তব্য ॥ 



১১৮--বর্তক জাতক ॥ 
২২১ 

টি 

স্পিন 

শম্পা সস 

এপস স্পা 

ররর 

পুরীকাঁনে বারাণসীরাজ বরহ্মদত্তের সময় বৌধিনব উদীচ্য্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়! 

তক্ষশিলানগরে সর্ববিদ্ধায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং বিষয়বাসনা পৃবিহারপূর্বক খবি- 

্রত্রজধা। গ্রহণ করিখা পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্টনমীপন্তি লাভ ক
রিয়াছিলেন । হিমালয়ের পাঁদদেশে 

যত খষি ছিলেন, তাহারা সমবেত 
হইয়া বোধিদত্বকে গুরু বলিয়া স্বীকাৰ করিয়াছিলেন । 

বোধিদত্ব পঞ্চশত খষির গুরু হইয়। হিমাণকে অবস্থিতিপূর্বক ধ্যানমথ ভোগ করিতেন। 

একদা পাওুরোগগ্রস্ত এক তগস্থী কুঠার দ্বারা কাঠ চিরিতেছিলেন।
 এ বাঁচাল তপস্বী 

তীহাঁর নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি এখানে এক কোপ মার, “ওখানে এক কোগু মার? 

এইক্প অযাচিত পরামর্শ দিয়] রুগএ তপস্থীর ক্রোধোদ্রেক করিলেন । কুগণ তণস্থী ক্রৌধ- 

ভরে বলিয়া উঠিলেন, “তুমি এখন কাঠচেরা কাজে আমার আঁচাধ্য হইলে নাঁকি ?* ইহা 

বল্মিই তিনি দেই তীক্ষকুঠার উত্তোলনপূর্বক এক আঘাতে মুখর তপস্বীকে নিহত ও 

ধরাশায়ী করিলেন। অনন্তর বৌধিনত্ তাঁহার শীরীরকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। 

এই ময়্ে আশ্রদের অবিদুরে কোন বন্মীকপাদে একটা! তিত্তির থাকিত। সে সকালে 

ও যবধ্যায় বন্মীকাগ্রে বিয়া নিত টীঃ টা শব্দ করিত। তাহা শুনিয়া এক ব্যাধ বুঝিল 

এখানে ভিত্তির আছে। নে শব্দানুনরণে অগ্রসব হইগ্! তিত্তিরটাকে মারিয়া লইয়। গেন। 

বোধিনৰ আর তিত্তিরের ডাক শুনিতে পাইয়। তপশ্বীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অমুক 

স্থানে যে একটা তিত্তির ছিল, তাহার আর ডাক শুন! যাগ ন৷ কেন? তপন্বীরা তীহাকে 

তিত্তিরবধবৃত্বান্ত জানাইলেন। 

তখন বোঁধিদত্ব উল্লিখিত ঘটনায় একত্র করিয়া খধিদিগের নিকট এই গাথা পাঠ 

করিলেন চে 

রর অদনয়ে উচ্চরবে বাঁচাল হইয়| 

পরশু প্রহারে প্রাণ গেল দুরমেধের ঃ 

সারাদিন উচ্চরবে ডাঁকিয়! ডাকিয়া 

আনি শমনে ডাঁকি ভিত্তির নিজের । 

টিটি 

অতঃপর বোধিদত্থ চতুর্ধিধ ব্রহ্মবিহার ধাঁন করিস! ব্রহ্ষলোকে প্রন্থান করিলেন । 

[সম্বধান_তখন কাকোিক ছিল দেই অনধিকার্চচ্চাঁ তীপস, আদীর শ্িষ/গণ ছিল অপর সক তা
পস 

এবং আমি ছিলাম তাহাদের শান্তা ) ] 

১১৮-ও্ক-ভাতিক্ 
। ম্্9 

[শান্ত দেতবনে অবস্থানকালে উত্তর-ত্েপ্পুত্রকে * লক্ষ্য করি এই ক! বলিয়া (ছিলেন ॥ উত্তরশ্রেহী 

শ্রাবন্তীনগরের এক মহাবিভবশালী ব্যক্তি” এক পুণাবান্ পুরুব ত্রহ্দলোক পরিত্যাগ করিয়। তাহার পত্ীর শে 

জন্নশ্থহণ করি্ুছিলেন। 
বযঃপ্রাপ্তির পর তিনি ব্র্ধার ন্যার্ সনোহর বু যারণ করিপা/ছিলেন ॥ 

একদা! শ্রীবন্তী নগরে কার্ঠিকোৎসব + ঘোধিত হইল এবং সন ন্গরবানী উৎসবে মাতিল। উত্তর 

শ্রে্টপুত্রের সহচর অন্তাস্ত শ্রেটিপুজগণ বিবাহ করিয়াছিল * কি তিনি এতকাল এ্রক্ষলোকে বাস করিস্াছিলেন 

যে কামীদি কোন রিপুই ডাহার চিত্তাকে কলুধিত করিতে পারিত্ না। তাহার মহচরগণ স্থির করিল, এই 

উৎসবের জন্ত সহাকেও একটা রমণী আনিয়া! দিতে হইবে। তাহারা ভাহার নিকট গিয়া বলিশ, *বন্ছু 

কার্তিকমহো সব আরঞ হইছে 
, আমাথের একান্ত ইচ্ছা তোমার জগ্য এক জন রমপী আনয়ন করি॥ তাহা 

হইলে সকলেই একসঙ্গে বেশ আমের এমোৰ কহিতে পারিব)” তিনি ধলিশেন, শ্রমণীতে আমার কোন 

প্রচ্নোঙ্গন নাই ৮ কিন্ত বঙ্ছুগণ লিবক্াতিশয়সহ
কারে আবশেছে তাহাকে এই পরন্থাযে সাত করাইলেন, এক 

হু উত্ররশ্রেন্ঠিশপ্রধানপ্রেউ ! 

$ ১৫০ সংখ্যক জাতিকেও এই উৎসনের উদেখ দেখা খা্। এই ৎসব কাঞিকী পৌরহাসীতে অনু 

হইত; 



হহহ প্রথম নিগাঠ 

এপ পপপাপপাপপীপশশশিশীপিপপপিপিপিপাপিশিসিপিপিপপিপাপিপাশপীপিসীপাসনাপিপপিখিিবপিশিীপপীপপীপিপি্িপাশ্ি পপি 

বরণৰঠসীক * সব্ধংলক্কংরে বিওুধিভ কত্িয। তাহারে গৃহে লইর। গেলেন এব* শ্রেঠিুত্রের দিকট য।ও 

বলিয়া তাঁহাকে শয়নকক্ষে পাঠাই শিপ স্ব স্ব আবাদে ফিরিয়া গেলেন | 
রমণী শ্রেসিপুত্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল কিন্তুতিনি একবারও তাহার দিকে দৃকপাঁত করিলেন না! 

তীহার সহিত একটা কখ। পথান্ত বলিলেন না ॥ তখন দে চিন্ত। করিতে জ।গিল এই ব্যক্তি আমার ম্যায় পরম 
রূপবতী ও রসব্তী রমণীকে প1ইয়াও একবার সত্রি এপ্দিকে দৃত্টিপাঁত করিলেল লা দেখা যাক লরৌহলত 
বিলাস বিভ্রম ছারা ইথীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পানি কি ল।। অনস্তর সে খুনি অনৌহর হাঁণভাব প্রকটিত 
করিয়। এব" ঘুক্তীপওক্ডিনিভ দন্তরাজি বিকপিত করিয়। স্মিওমুখে তাঁহার সমুখবর্তিনী হইল। কি তাঁহার দন্ত 
দেখিয়া শ্রেটিপুত্রের মনে অস্থি আাবনার উদয় হইল। তিনি আস্থিসম্বন্ধে চিন্ত। করিতে লাঁগিলেন এবং ক্রুসে 
দেই রুম্বীর লাবগ্যময় দেছ তাহার নিকট কেবল আস্থ।বনিশ্মিত বলিয়। প্রতীয়মীন হইতে লাঁগিল। তিনি 
তাহাকে কিছু অর্থ দিয়। বলিলেন "তুমি এখান হইতে চলিঞা। যাও” ব্রদশী তাহার গৃহ হইতে চলিক 
যাইতেছে এমন সময় এক ধনশ।লী বাক্তি রাজপথে ৩াহ।কে দেখিতে পাইলেন এব তীহাকে অর্থ দিয়া নিজ 

ভবনে লইয়া গেলেপ। 
সপ্তাহাত্তে কার্ধিকোৎ্সব খেষ হইল। কতা তখনও ফিরিল ল। দেখিয়! গেই বর্ণদাসীর মাতা শ্রেষিপুত্রদিথের 

নিকট খির জিজ্ঞাস! করিল “আ(ম|র মেয়ে কোখার ? তাঁহার উত্তরশরেিপুচ্ের গৃহে গিয়| এ রলপীর কথা 
জিজ্ঞাস! করিল উত্তরশ্রেহিপু্ বলিলেন, “আমি তাহাকে তখনই বিদায় দিয়াছি। 

বর্ণদাদীর মাতা বলিল “আনীর মেয়েকে দেখিতে পাইতেছি না। তাহাকে শীত আনিয়। দ্বাও। 
ইহ। বলিতে বলিতে সে উত্তরশ্রেট্টিপুত্রকে লইয়। রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা! বিচারে প্রবৃও হইয়। 
উত্তনশরেপ্রিগুএক্ে জিজ্ঞাস। কারিলেন “এই শ্রেষ্টিপুল্রমণ সেই প্মপীকে লই৪1 ভোমার গৃহে দিগ্াছিল কি না?” 
তিনি উত্তর দ্বিলেন, *ই| মহামাজ। *তবে এখন নে কোরান ?* "তাহ! আমি জানি দা। আমি সেই 
ুহর্তেই তাহাকে বিদায় দিক্লাছিলাম। তুমি এখন তাহাকে আনগূন করিতে পার কি? “শা! মহারাজ 
আমার সে সাধ্য নাই) তথন রাজ) কক্মগরীদিকে আদেএ দিলেন “এ যদ্দি সেই কনা]কে আনিয়) দিতে না 
পারে তাঁহা হইলে ইহার গ্রাণদণ্ড কর।” 

তখন রাঁজপুকবেরা “ইহা প্রণদ্ করিব বলিয়! শ্রেষ্টিপুন্ের হস্তদ্য় পৃঠ্ঠের দিকে বন্ধন করিল এব 
তাহাকে শানে লইগ। চ[লিল। শ্রেন্তিপুন্ন এক বণদাসীকে উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই বলিয়া রাঁজজ্ঞায় 
তাহার আপদণ্ড হইবে এই স বাদে অচিরে সমস্ত নগরে তুমুল কোলাহল হইল। সমবেত জনসঙ্ব বক্ষ,স্থলে 
হস্ত স্থাপিত করিস শিলংপ করিতে লাল প্প্রহ একি হইল? আপনি বিন! অপরাধে দণুভেগ কপ্দিবেন ? 

শরেনটিপুত্র ভাবিলেন “গৃহ শ্রমে ছিলাম বলিয।ই এই কষ্ট পাইলাম । যদ্দি ইহ| হইতে অব্যাহতি লাভ করি 
তাহা হইলে সসাকসনুদ্ধ নহাগীতমের নিকট প্রব্রজা। গ্রহণ করিব ।” 

এদিকে সেই বর্ণদাসীও কোলাহল শুনিতৈ পাইল এব কারণ জিজ্ঞ|স| করিয়! সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইল। 
তখন সে "রে যাও সরে বাঁও রাজপুরুষদিগকে আমায় দেখিতে দ্।ও* ইহা! বলিতে ঝ্লিতে দ্রুতল্বগে মশানের 

দিকে ছুটল এব রানপুরুষদিগের নিকট উপস্থিত হইল। বাঁজপুরুষের। তাহাকে তাহীর মাতার হন্তে মমর্পণ 
করিলেন এব শ্র্িপুত্বকে বন্ধনমুক্ত করিয়। স্ব ব গৃহে চলিয়। গেলেন । 

উত্তরিপুত্র ব্ধু্ন গরিবৃত হইয়া নদীতে গা থান করিনেন এব গৃহে প্রতিগমনপুক্বক প্রাতরা শত 
জনকদন্নীকে পত্র গ্রহণের বাসন। জানাইলেন। অনন্তর শহীদের অনুপতি লইঞ্স। তিনি ভিক্ষুজনৌচিত 

চীবরাধি গ্রহণপুব্ধক বহু অমুচ্ধের সৃহিত শান্তার সিকট গলন করিলেন এব প্রশিপাতপুক্বক প্রবরজ্যা গ্রহণ 
করিলেন। ইহ!র পর হিনি যখাকালে উপপম্পন্জ হইগ্। একা শ্রচিতে ব্ধনন্ূপ কল্মস্থান ধ্যান কহিতে করিতে 
আ(চিরে ননদ টি দল্পন্ব ও অর্স্থ প্রা হইলে?) 

একছিন্ ধন্ছদল্র সমবেত ভিক্ুখণ উত্তরশেতিপুশ্রেত গুণাবলী কীর্তন আগ করিলেন। তাহার) বলিলেন, 
“ইনি আপধকালে অিরন+(লনর উৎকর্ব উপস্ুন্ধ ককি্। অতিজঞ। করিয়াছিলেন যে এুক্তি লা করিধে পরব) 
হণ করিবেন। দেই হচিগ্র কলেই ইনি আসত মৃত্য হইতে রক্ষা) পইকছেন এব প্রত্রযজক হইঙ। এখন 
সন্ত ফল লাভ কহিথাছেন ৮. এই সময়ে পাক সেখ।নে উপস্থিত হইছ। ক্াহাদের আলোচানান বিষ 
আ.শিতে পারলেন এব ষিলেন *মঙষুগ্রণ উত্তরশ্রে্টপূতর আপ্কালে মুকিত করিলে প্রবাগক হইব 

এই চিন্তা বারা পভ হইতে বিমুক্ত হইছিল । অনীতকালেও পির; আপ (লে এই উপধেই দুঃখ 
সার অতিক্রম করিদাছিলেন।” খননর তিনি দেই অতীত কথা আর কছিলেন *_] 
২১ পপ সী আস 

*. বর্দানীস্গনিকা। 
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পুরাকালে বারাঁণসীরাজ ত্রদ্দদত্রের সময় বৌধিসন্তব জন্মান্তরগ্রহণন্ধপ নিয়নবশাৎ বর্ধক" 

যোনিতে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন
 । এই সময় এক বর্তৃক ব্যাধ বনে নিয় বর্তক ধরিতঃ 

তাহাদিগকে গৃহে লইয়া! গিয়। ভাল করি! খাওয়াইত এবং যখন তাহাব। বেশ মোট! 

সোটা হইত তথন বিক্রন্ধ করিগ্। সেই অর্থে ভ্রীবিক! নি
র্বাহ করিত। মে একদিন বহুবর্তক্ষের 

সহিত বোধিদব্বকে ধৰিয়। গৃহে লই! গিক্সাছিল। বৌধিস্ব চিন্তা করিতে নাগিলেন, “এই 

বাতি আদায় যে খান্ত ও পানীয় দিবে, আমি বদি তাহ গ্রহণ করি তাহা হইলে এ আমায় 

বিক্র্র করিবে। কিন্ত আনি যদি সে সব স্্শ ন। করি, তাহ! হইলে এত দ্বশ হইব যে 

কেহই আদায় ক্রয় করিবে ন1) তখন বোধ হয় আমার উদ্ধারের পথ হইবে। অতএব 

আদার পক্ষে এই উপায় অবলম্বন করাই বর্তব্য।» এই সঙগল্প করিয়া ঝোঁধসত্ব পানাহার 

হইতে বিরত হইলেন এবং জস্থিচম্ম্নার হইয়া পড়িলেন। কেহই তাহাকে ক্রয় করিতে 

চাহিল না । ব্যাধ অন্ত সমন্ত বর্তক বিক্রয় করিয়া খাঁচ। থানি আনিয়া স্বারদেশে ঝাখিল এবং 

বোৌধিসব্কে হন্তে লইয়! তাহার কি জন করিফাছে দেখিতে লাগিল । বোধিদব যখন 

দেখিলেন ব্যাঁধ একটু অন্থমনক্ক হইয়াছে, তখন গর বিভ্তার পূর্বক উড্ডয়ন করিয়া ঝনে 

প্রস্থান করিলেন। তাহাকে প্রত্যাগনন করিতে দেখিয়া অন্য সকল বর্তক দিদ্র/স! করিল, 

“এত ছ্রিন তৌমাক় দেখিতে পাই নাই কেন ? কোথ| গিয়্াছিলে ?” বৌধিন বলিলেন, “এক 

ব্যাধ আনায় ধরিয়। লইরা গ্রিয়াছিল '” “িদ্ধপে মুজিলাত করিলে ?শ “সে আনায় থে 

খান্ত দিয়াছিল তাহার কণাদাত্র স্পর্শ করি নাই; বে পানীর দিয়ছিল তাহার বিন্দু পান 

করি নাই। এই উপাস্জেই আমি মুক্তি লাভ করিয়াছ।” অনন্তর তিনি এই গাথ। 

বলিলেন ৫ 
ম 

পরিণাঅচিন্তা। বিন সুফল 
ন। ঘটে ঃ 

পূরিপাসচিন্ত। বলে উদ্ণরি দৃগ্কটে 

প্রিণান ভাবি আনি অঙ্
গতল তালি 

ব্যাধবগ্মুক্র হয়ে ফিবিয়ছ আছি। 

বোধিসব্ব এইরূপে লিজের কৃতকার্য
 ঝাখ্যা করিলেন। 

১৯১ 

[ সমাধান তন আলি ছিলান সেই দুহাদুর হইতে খিদুক য্তক । ] 

১১৯_ব্গালবাবি-
জাতন্দ ! 

[এক ডিছু। অনসয়ে চীৎকার ফর্িতেন। ঠাহাকে লক্ষ করিষ্তা শান্তা হেতহলে এই কথা হলেন) 

এই [হক শ্রাযাতীনগরে এক সাপ ভুলে দহ? করিয়াছলেন। ভিনি বুদঘপ[সনে গনেশ ঝিল 
হটে 

[ক কহ] অযছেল! করিতেন, উপদেশও অহ+ য়িকন না । কখন কন বড ১৯৮২ কঠিতে হত 

কখন হখাশতের আনা ক্হিতত হইবে, কখন লা পাও কডছিতে হইংঘ, (নি এসব কিছ 
আলি৬এ লও 

হখখ ঘামে, মঘাষ হছে, পে হানে, সদ 105 এব (ক হখখ লেকে আক
 একি ত তখন তি (হনে 

কেংণ 

[২$ চীৎকার কহেন) ঠচ্ছও আন্ত হিতুণ বিহা। যাইতে প্াঠিতঠেৰ লা । এই (হত [হতু্ক কক খব 

ছপুলত1হ 1517 5৮1 কত লাছিগেনা উহার হলেন ত্তুক কেছু হহণরন্ধ রশ 
হতশ বচ54 

কাক 5) ও কাতাকাল সখ ভান পাত করিত পািলিন মতা পয সেন চশাত হহছা ঠিক 

এমা িহ্ত তকে পু ঠেগ কহিলেন কু ণ হ
ই:% শুকনা ছক্কা (2 এছ 

কলোকছে না জান উহ্ধা কছিত বলেছ টীধাতশে তুলে তত হই9 কলহের আঠাটি 

কাল ১1২1৭ ০1 আভত কম আক কা
ক ঠা] 

পুহাকাংল বারাদশীরান ইঙ্ছবের সন বেস সনি 2ছবকুতল হট এহব সিল 

52112 পর হকপাতহ ৮1৫২1৮5 লর কচ এক নন গুহ অহালক 85; হতেন । 

চন 



২২৪ প্রথম নিপাঠ। 
১ টটিটরিিলীটি গালিব রর লি 

পঞ্চশত শিষ্পু তাহার নিকট বিগ্াত্যান করিহ। এই শিথ্ুপিগেব এক কুদ্ুট ছিল, সে 

বথাকালে ডাকিত। তাহ শুনিয়! শিষ্যাগণ নিদ্রাত্যাগ পূর্বক পঠি 'সভ্যাস করিত ॥ 

কিযৎকাঁল পরে এ কুকুট সরিদনা গেল। তখন শিক্তেরা আব একটা কুকুটের অনুসন্ধান 

করিতে লাগিল। অনন্তর এক শিষা শ্বশানবনে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গ্রিয্ একটা কুরুট 

দেখিতে পাইল এবং ত।হাকে ধরিয়! আনিয়া! পিপ্ররে আবদ্ধ করিয়! রাধিল। ওঁ বুকুট স্মশানে 
বঞ্ধিত হইগাছিল ধলিগা কোন্ সময়ে ডাকা উচিত তাহ! জানিত না, কাজেই কখনও 
নিণীথকালে, কখনও বা অরুণোদয় সময়ে ভাকিমা উঠিত। তাহার ডাক শুনিয়া নিশীথ 
মমায় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শিষ্যের! পাঠ আরন্ত কবিত + কিন্তু প্রভাত হইতে না হইতেই তাহার! 

ক্লান্ত হইয়া পড়িত এবং নিদ্রালস্তহেতু পাঠেও ননঃসংযোগ করিতে পারিত না। আবার 
কুকুট যখন প্রভাত হইবার পর ডাকিত তখন তাহার! প্রাঠের জন্ত আদৌ অবদর পাইত না। 

এইরূপে কুুটের অক্াাল্রব নিবন্ধন তাহাদের গাঠের মহ! বিশ্্ ঘটিল দেখিয়! শিষ্ের! এক দিন 

তাহাকে ধরিয়! গল। টিপিয়া মারিয়া ফেলিল এবং আচার্যকে সেই কথা জানাইন। 
আচার্ধ তাহাদের উপদেশার্ধ বলিলেন এই কুকুট প্রকষ্টরূপে বদ্ধিত ও শিক্ষিত হয় নাই 

বলিয়াই বিনষ্ট হইল। অনন্তর তিনি এই গাথ| ঘলিলেন £-- 
নাঁতা(পিত। কিংব। আচ1ব্যপ!খায় 
করে নাই এক শিক্ষার বিধান , 
সেই হেতু এই কুকুটের, হাঃ, 
জন্মে নাই কডু কালাকালর্জান। 

বোধিলন্ব এইক্ষপে শিষ্যবিখকে উপদেশ দিলেন এবং পৃর্থীতলে আবুদ্ষল অতিবাহিত 
করিয়া কর্মীনূরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন। 

ক 

[সমবধান -৩খন এই ভিক্ষু ছিল সেই অকাঁলরাবী কুকুট , বুদ্ধশিষ্ঃগণ ছিল সেই অ।ঢাষ্যের শিথ্যবৃন্দ 
এবং আম ছিলাম সেই আচাব্য। 

১২০--বক্খিকোক্ষ-জাতিন্ড। 

[শান্ত জেতবনে ব্রীক্গণকুমারী চিঞ্চা সম্বন্ধে এই কথ! বলিগাইলেন | চিঞ্চার বৃত্তান্ত মহাপস্ জীতকে 
€ ৪৭২) সবিন্তর বল। হইবে। 

শান্ত! ব্লিলেন,_“ভিক্ষুগ্ণ (ঢধচঠ যে এ জঙ্মেই আমার বিক্ত্ে নিখ্য। আ[ভে(গ উদ্ীপিত কৰিসছে। আহ! 

নহে, অতীতকানেও সে আমার উপর অমূলক দোষারোপ করিয়াছিল।* অন্স্থর তিনি দেই পুব্ববৃত্রান্ত 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। ] 

পুরাকালে বারাণসীরান ত্রহ্মদত্বের সময় বোধিসত্ব রাজপুরোহিতের বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । বোধিদত্বের বয়ঃপ্রা্ডির পর যখন তাহার পিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি 
নিজেই রালপুরোহিত হহলেন। 

একদ। বারাণনীরাজ অগ্রমহিষীকে একটা বর ধিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,_ 
“ভদ্র । তামার ঝাহী ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর ।৮ মহিষী বলিমছিলেন, “মহারাজ! আমি 
কোন ছর্লভ বর চাছি না , আপনি এখন হইতে অন্ুরাগভরে অন্ত কোঁন বরমনীকে অবলোকন 
করিবেন ন! এইসাত্র প্রার্থনা করি।৮” বাঁজ। প্রথমে এই অন্্রীকার করিতে সন্ত হন নাই, 
কিন্ধ নহিষী এন্সপ নিব্বঞাতিশদ্ধ দেখাইয়াছিলেন থে শেষে তাহাকে অগত্যা প্র অহরোধ রক্ষা 
কাগতে হইয়াছিল। তাহার অন্তঃপুত্ে যোঁড় সহত্র নণ্তকী ছিল, কিন্তু তদবধি তিনি 
তাহাদের কাহারও দিকে সানুরগ দৃত্তিপাঁত কসিতেল ল1। 



১২০__বদ্ধনমোক্ষজীতিক 
| * ২২৫ 

রর
র 

ইহার কিছুদিন পরে বারাণসীবাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে অশবস্তি উপস্থিত হইল । প্রতান্ত- 

স্থিত দৈনিকের দন্থযদিগের সহিত ছুই তিনবার মু করিয়া! রাজাকে নিখিয়! পাঠাইল, 

“আমরা দূ্বৃ্দিগকে দমন করিতে পারিতেছি না ১ তখন রাজ সং দেখানে যাইবার 

মধ করি! এক বৃহৎ বাহিনী সুসজ্জিত কবিলেন। যাহ করিবার পূর্বের তিনি মহিষীকে 

বলিলেন, প্রয়ে ! আনি প্রত্যন্ত প্রদেশে হাইতেছি , দেখানে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে কাহারও 

্, কাহারও বা পরায় ঘটবে। তাদৃশ হান রমনীদিগের বাসের
 অনুপবুক্ত। অতএন তুমি 

বা্ধানীতেই অবস্থিতি কর।+ 

মহিবী পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ আপনাকে ছাড়ি! আমি থাকিতে গারিব 

না)” কিন্ধ রাঁজার নিতান্ত অনত দেখির। শেষে বলিলেন, “তিবে আন্গীকার করুন যে এক 

এক যোজন গিমা আদার .কুশলাকুশল জিল্রানার্থ এক এক জন লৌক পাঠাইবেন 1” বাজ 

বলিলেন, “বেশ, তাহাই করিব ।” অতঃপর তি বৌধিলত্বের উপর রাজধানী রক্ষার ভরি 

দিয়। দেই মহতী সেনার সহিত
 যাতর। করিলেন, এবং এক এক যোজন যাইবার পর নহিষীর 

নিকট এক একভ্রন লোক পাঠাইতে লাঁগিলেন। ভিনি তাহাদিগকে বলিস দিতেন, “13, 

আনার কুশল বিজ্ঞাপন করিছ। মহিষী কেনন আছেন ভিভ্ঞানা করিয়া আইন” এই সকল 

লোকের প্রত্যেকে বধন রালধানীতে উপস্থিত হইত্র তখন মহিবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 

“কি হে, বাদ! তোমায় কি নিশি পাঠাইক়াছেন ?” নে ব্লিত, “আপনি ফেনন আছেন 

জানিবার নিমিত্ত 1” নহিবী বলিতেন তবে এস)” এবং তাঁহাকে লইয়। পাপাচরণ 

করিতেন। ঝআাজা। বতিশ যৌজন গনল করিয়াছিলেন, সুত্ররাং মহিবীর সকাঁশে একে একে 

বন্বিশ জন লোক পাঠাইয়াছিলেন। মহিষী তাহাদের সকলের বদেই প্রন্প আচরণ 

করিয্াছিনেন। 
ৃঁ 

রাজা প্রত্যন্ত প্রদেশে গম] দৃন্যুদদনপূর্ববক তত্রত্য অধিবানীদিগের ভয়াপনোদন 

করিলেন এবং রাজধানীতে প্রভিগমন করিবার সমনও মহ
িীর নিকট পূর্ন্মবৎ বঙ্িশ পল লোক 

পাঠাইলেন। নহিবী ইহাদের9 সহিত পাপাচরণ করিবেন এদিকে রাজা) নগরের 

পুরোভাঁগে উপনীত হইয়া জরঙ্্ধাবার হাঁপল করিলেন এবং বোধিসব্কে বলি! পাঠাইলেন,- 

শ্নগরবাসীদিগকে "মাদার অভিনন্দনার্ধ প্রত্তও হুইতে আদেশ দিল ।” বোধিলঙের চেষ্টা 

স্বন্ত নগরে ন্লানার 'অভিনন্দনার্থ উদ্যোগ হইল ; অতঃপর ভিনি রাঁজভবনেও ঘখোচিত 

আয়োজন করিবার 'অভিপ্রান্ে সেখানে গমন করি নহিষীর কর্ছে প্রবেশ করিলেন। 

'ঠাহার মপুর্ব ক্ষপলাব্ণাসম্পন্গ দেহ ন্বলোকন করিয়া মহ্বী নিভাস্ত অশীর হইলেন এবং 

বলিলেন, "এস, আদ্ষণ। আসর! আনোদপ্রমোদ করি” বোধিসন্থ বলিলেন), বেবি, 

এন কথা মুখে আলিবেন লা। বাছা পিহস্থানীর আমিও পাপকে তি কনর, অতএব 

দানি 'আপনাতর অভিলাষ পূর্ণ কহিতে ক্ষন ৮ নহিষী বলিলেন, শচৌষটি এন বাব 

তত শছাকে গুরু থলিয়া মনে করে নাই, পাপের গষ়েও ভীত হয় নাই) তিবে কুমির বা কেন 

রাজাকে পিহ্গ্ানীদ্ধ মনে কহিষ্থা পাপের আগত করিতেছে? 
ঁ 

প্তামি যেক্টপ ভাবিভেছি, তাহাহাও হি সের্ঘুপ হাবিঠ ১৭ কখন এ পালে 
পে 

হইত লা । আনি আনিয়া শুনিয়া এপ ছঙ্গধাঃ করিতে পারিব লা) 

শকেন আত প্রলাপ হকিতেছ ? যি খানার কথামত কাছ লা ক, ঠা হণ 

তোমা ছাড়ে মাখা খাকিবে লা টি 

পাখার কাটুন এ আগে মাখা কাটা হাত 

আন (কছতেই এতপ পালে লিপ্ত হইব লা 

পক, চেখা যাবে 

সু »». 

ক, ক্দহ স৮হ পেত দখা ক5) হাটিক, 
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বোঁধিমত্বকে এইরূপে ভয় দেখাইয়া! মহিষী শয়নকক্ষে গিয় নখদাঁর। নিজের শরীর ক্ষত 
বিক্ষত করিলেন, সব্বাঙ্গে তৈল মাথিলেন এবং মলিন বন্্ পবিধানপুর্র্বক পীডার ভাণ করিয়! 
শুইয়া রহিলেন। তিনি দানীদিগকে বলিয়! দিলেন, প্বাঁজা আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে 
বলিস্ যে আমার অস্থথ করিয়াছে ।» 

ইতিমধ্যে বোধিস বাজার সহিত সাক্ষাৎ 'করিবাঁব নিখিত্ত প্রভাদগমন কবিলেন। 
অনস্তর রাজা নগর প্রদঙ্গিণ করিয়া প্রাসাদে আবোঁহণ কবিলেন, এবং মহিষীকে দেখিতে না 
পাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী কোথায় ? পরিচাধিক! উত্তব দিল, প্তীঁহার অসুখ করিয়াছে ।* তখন রান! শয়নাগারে গ্রিয়! মহিষীব পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, প্ভদ্রে। তোমার নাকি অন্ুখ করিয়াছে? মহিষী প্রথমে নীরব বহিলেন, কিন্তু রাজা একবার, ছুইবার, তিনবার এ কথ জিজ্ঞাসা করিলে শেষে তঁহাব মুখের দিকে দষ্টিপাতপূর্বক্ বলিলেন, মহারাজ। আপনি জীবিত থাকিতেই কি আমার ন্যায় হতভাগিনীকে পরপুরুষের মন যোগাইয়া চলিতে হইবে ৮” পপ্রিয়ে। ভূমি কি বলিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না।* “আপনি যে পুরোহিতের উপর নগবরক্ষাব ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি প্রাসাদপর্য্যবেক্ষণের ছলে এখানে আসিয়া আদার নিকট যে প্রস্তাব কবিয়াছিলেন তাহ মুখে আনা যায় না । আমি তাহাতে দ্মত হই নাই বলিরা তিনি আামাপ্প মনের সাধে প্রহার করিয়! চলিয়া গিয়াছেন।৮ অগ্নির মধ্যে লবণ বা শর্করা ফেলিয়া দিলে তাহা যেমন চিট্দিট করিয়! চারিদিকে ছুটিতে থাকে, মহিষীর কা শুনিয়া রাজাও ক্রোধবশে সেইন্দপ করিতে লাঁগিলেন। তিনি শয়নাগার হইতে বাহির হইসসা দ্বারবাঁন্ ও অন্যান্য ভূতাদিগকে আহ্বান করিলেন এবং আদেশ দিলেন, “এখনই পুরোহিতকে পিঠমোড়া করিয়! বাজিয়া প্রাণদগ্াক্ঞাপ্রাণ্ত ব্াক্তিদিগকে যে্প কা হন সেইভাবে, নগরের বাহিরের মশীনে লইরা যাঁও এবং মেখানে তাহার শিরশ্ছেদ কর।” তৃত্যগণ তখনই ছুটিস্কা গেল এবং বোধিসত্বকে পিঠমোডা দিয়া! বান্ধিয়া বধ্যতেরী বাজাইতে আরন্ত করিল। 

বোধিস ভাবিতে লাগিলেন, “ছুষ্া মহিবী পৃক্ব হইতেই নিশ্চিত আমার সম্বন্ধে রাজার নন ভাঙ্গাইমাছেন। এখন আমাকে নিজের বলেই লিজের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে 1৮ অতঃপর তিনি বাজভুত্যদিগকে বলিলেন, “তোমরা আনাকে প্রথমে রাজার নিকট লইয়! চল, পরে আমায় বধ করিবে ।” তাহার! বলিল, কেন, এরূপ করিতে যাইব কেন ?” আনি বানার কর্মচারী , রাজার কার্য বহু পরিশ্রম করিয়াছি , এক স্থানে প্রচুর গুধধন আছে, তাহা কেবল আমিই জানি, গর ধন রাজার প্রাপ্য, কিন্তু তোনরা আমায় রাজার নিকট নু! লইয়া গেলে উহা তাহার হত্তগত হইবে না। অগ্রে রাজাকে এ ধনের কথা বলিতে দাও, তাঁহার পর তোমরা তোমাদের কাজ করিও ।” ইহা গুদির। ঠাহার। বোধিসরকে রাজার সমীপে লইয়া গেল। বলিলেন, "কি হে ব্রাহ্মণ । তোমার কি লচ্জা হই 
বোধিসব উত্তর ধিলেন, প্মহারাজ। আমি শ্রোত্রিযকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । আমি কখনও পিপীলিকাটীর পযন্ত প্রাণহানি করি নাই » কহ দান লা করিলে পরের তৃণুশলাকাটা পধন্ত এুহণ করি নাই , আোভবশে চক্ষু মেলিয়! পরস্ত্রী দিকেও দৃষ্টিপাত করি নাই। আমি কখনও মিথ্যাকথ। বলি নাই, কুশা্রেও মদ্য স্পর্শ করি লাই। নহারাল। আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সেই চপল! রমগ্মই লোভবশে আমার 

রাজা তাহাকে দিয়! 
গলা? ভুমি এমন ছুদ্ধাধ্য করিলে কেন ?ঃ 

ছিল্নে কিন্ত যাইবার আমাকে লিঙ্গের পূর্ধাকত পাপের কথাও বলিহ! গিদ্ছিকেন। রি মহারাদ! আবার বলতেছি আমি নিরপরাধ। আপনার প্র লইয়| যে চৌধটি জন লোক আসিক্গাছিল, তাহারাই 
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অপরাধী। আপনি তাহাদিগকে ডাঁকাইরা প্রত্যেককে জিজ্ঞানা কর্ণ, তাহারা মহিষীর 

আদেশমত কার্ধ্য করিয়াছিল কি ন11” 

রাজা তখন সেই চৌষটি জন গন্রবাহককে বন্ধন করাইন্ধ! নহিষীকে ডাঁকাইলেন এবং
 

দিদা! করিলেন, পতুনি ইহাদের সহিত ব্যাভিচাবিণী হইয়াছিলে কিনা সত্য ব? |* মৃহিবী 

দৌধ স্বীকার করিলেন। তখন রাজা আজ্ঞা দিলেন, পপিঠখোড়া দিয়া বান্ধিগ্জা এই চৌবি 

জনের দুণ্ডপাত কর ।” 

তখন বোধিসব্ বলিলেন, “নহারাল, ইহাদেরই ব| দোষ কি? ইহারা দেবীর 'আাদেশনত 

তাহারুই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছে। অতএব ইহাঁব! নিরপরাধ ও ক্ষনার বোগ্য। আবার 

ভাবি দেখিলে দেবীরও দোষ দেখা হার ন, কারণ ন্রীজাতির ছুশ্রবৃত্তি ছূর্দমনীয়া, 

বাহা জাতিত্বভাব তাহা দুরতিক্রম ; অতএব মহারাজ, তাহাকেও দা করন 1” এই 

রূপে রাছাকে নানাপ্রকাঁর বুঝাইয়া বোধিদ সেই চৌধ্টি জন পুরুষ ও মহিবীকে বন্ধনযুক্ 

করিলেন এবং তাঁহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করি! দিলেন। অনন্তর তিনি বাজার নিকট 

গির। ঝলিলেন, “মহারাজ ! পণ্ডিতের! বন্ধনের অোগ্য হইলেও দুর্খদিগের অনার অভিযোগে 

বন্ধন্দশ। প্রাণ্ড হইলেন, কিন্ধ পণ্ডিতদিগের যুক্তিগ্ বাকে ুর্খের বন্ধনদুক্ হইল। 

অতএব নুর্খের কান হইতেছে বন্ধনের যোগ্য ব্যক্তিকে বন্ধন করা, পণ্ডিতের কাজ হইতেছে 

র্বকে বন্ধন হইতে যুক্তি দেওয়া । 

ুর্থ বকধ। যখা, পণ্ডিতের তথ নদ বন্চলের শ় £ 

প্ডিত-বচনে কিন্ত যুর্ব জলে বন্ধনবিনুক্ত হয়। 

মহাঁসন্ব এই গাঁথা দ্বার] রাজাকে র্দতন্ শিক্ষা দিয়া বলিলেন, “আনি
 সংসারে রহিযাছি 

বলিঙ্কাই এই দুঃখ পাইলান। আনার আর সংসারে কাজ নাই ; এখন আনাকে প্রত্রপ্যা 

এহণ করিতে অনুমতি দিন।” অনন্তর রাদার অনুমতি লইক্জ। তিনি খিপ্ত্রণযা হণ" 

ূর্মৃক হিমালছ্ধে চলি গেলেন) জাতিগনের দাশ্রনন, নিদের বিপু বৈভব, কিছুরই 

দিকে দৃষ্টিপাত ক্ষরিলেন ন1॥ 

হিমীলকে 'অবস্থিতি করিয়া বোধিসব ক্রুনে 'জভিজ্ঞা! ও সদাপন্তিসনূহ লাভ করিলেন
 এবং 

রদ্ধলৌকবাসের উপযুক্ত হইলেন ! 

[ সমবধীন--ত% । চ
ি সাঁণবিক! ছিল সেই ছা মহিহী, আনন্দ ছিল রান), এবং দাবি ছিলান 

সেই াজগুরোহিভ। 
১২১_নুুল্ণলানী-জাত

ন ॥ 

[ শান্ত! দেতবনে অনাধপি ওদে ই এক বঙ্ঠুর সে এই কথা হনিযাছিলেন। অশাতশিও দে বঙুযকৰ 

খ্িজভিদশ পুনঃপুজঃ হজিতেশ, *মহ!প্রেনিন, এই ব্যক্ি এ তগোহধনধা
হি কোন [িংছেই আপনার হুক্যক্ষ 

নে; উত্কক্ষ হও ও নুরের কথা। ইহা সঙ্ধে মিতে। করিবার হেতু কে? আপনি হহার বর হযাগ 

কছন।” অনখলিনৰ এই সকল কথার কণুপাত করিতেন সঃ ডিন যেতেন স্নতকক্ষ, হুলএকক্ষত ১০ 

নকলের সঙ্গেই [নিহা কর হাইতে পাছে? তিনি এজবাহ সেই তু? পয গুছ 
হাহ দিম টুনিত 

শন শ্রবরী হইত চিচা খেলেন । অন্ন £, কাসকবী জাতক 
(৮5) খেল হণ) হরে চে২ঙপ 

সম্্ত 

উল । অনাংপিওর পৃ কিতা প
থকে সন্ত সুতার আখাহলে শাযা হরিজন, বুহলতেত গে তত হে 

দে কখনও নীতবক্ষ হইতে পারে না) বিণ 2৩লন 
কিবা বহতা নিউ) হমখ। বেবাত 

মহ, লে ঠা ₹ সনে পাত হডক যা) ঠুলাজক্ষ হট, সাহা দরেগেত হানি টন 

ডাহা উপর থে বাঃ সমপূব কচা হউক ০107০ ৮ হাহ) সহ হন +160 সক । এছ ৬ চার 

রই বিজ ফলা হা
 সপ্ত খে) কহ? 

লুহাকেত €ক হত (কও খ্বেখা কহ, হও ক256 

হেব তি নন্তং অহ
াখশিওন ৪ হি

 থাক কহশান ৮) 



বহ প্রথম নিপাঠ 
রবিকে করকিকিকরিরিকরকর 

পুরাকালে বারাণসীরা ব্রহ্মদত্তের সময বেধিসৰ রাজোছ!নে এক কুনগুচ্ছেব অধিষঠাত্রী 
দেবতা হইয়া বাস করিতেছিলেন। সেই উদ্যানেই দগলশিলার * নিকটে একটী নরল কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা-পরিশোভিত অভিঙুন্দর ক্ষচিবৃকণ 1 ছিল। গ্রে বৃক্ষের নামান্তর মুখাক)। রাজা এই বৃক্ষের বড আদর করিতেনে। এই বৃক্ষেও এক দেবত1 বাস করিতেন। তিনি ূরবজন্মে গ্রভৃত ক্ষমতাশালী কোন দেবরাজ ছিলেন।$ বেধিসত্বের সহিত এই দেবতার 
মিত্রতা জন্মিয়াছিল! 

বারাণনীবা এক একন্তস্ত প্রাসাদে বাম করিতেন। যে সময়ের কথ। হইতেছে তখন 
তস্তটী বড জীর্ণ হইয়াছিল। রাজভূত্যগণ যখন দেখিল ন্তন্তটা নড়িতেছে চড়িতেছে, তখন 
তাহারা রাজাকে জানাইল। বাজা স্ত্রধবদিগকে ডাকাইয়া বণিলেন, প্বাপ সকল, আরমাঁর মঙ্গল প্রাপাদের স্তস্তটী নভিতেছে। একটা সারবান্ স্তস্ত আনিয়। প্রাসাদ নিশ্চন কর। তাহার! 'যে আজ্ঞা” বলিয়া রাজার আদেশ গ্রহণ করিল এবং উপযুক্ত বৃক্ষের অন্ত সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু ফোখাও তদহুরূপ বৃক্ষ না পাইয়। শেষে উদ্যানে গ্রবেশ করিল এবং সেই সুখ্যক বৃক্ষ দেখিয়া বাজার নিকট ফিরিয়া গেল। রাজা জিভ্তাসিলেন, পকিহে, ্স্তের উপযুক্ত বৃক্ষ পাইলে কি?” “তাহার! বলিল, হা মহারাজ, একট! পাইয়্াছি বটে » কিন্ত উহা আমর! ক1টিতে চাই ন11” “কাটিতে চাও না ফেন ?% “আমরা অন্ত কোথাও উপঘুক্ত বৃক্ষ না পাইয়া উদ্গানে গিঞাছিলাম; সেখানেও মঙগগলবৃক্ষ ভিন্ন অন্য এমন কোন ইক্ষগাইণাম না যাহাতে আমাদের কান হইতে পাুরে। কিন্তু সেট! যখন দ্গলবৃক্ষ, তখন কাটি কি প্রকারে?” ণ্যাও, সেই বৃক্ষই কাট এবং প্রাসাদ স্থির কব। আমি অন্ত মঙ্গল- বকের ব্যব্থ করিব।” তাহারা 'যে আল্র বলিয়। পূজোপহার লইয়া পুনব্বার উদ্যানে গেল এবং বৃক্ষের অর্চনা করিয়া, “কাল আসিয়া কাঁটিক" এই ব্লিয়। চলিয়া গেল। বুক্ষদেবতা এই কথ শুনিয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন, “হাস, কালই আমার বিমান নষ্ট হইবে। আমি পুক্রকন্যাদিগকে লইয়! কোথায় যাইব?” তিনি যাইবার কোন স্থান ন! পাইক্জা সন্তানদিগের গল! ধরিয়া কান্দিতে আরন্ত করিলেন। তীহার বন্ধু বান্ধবগণ আদিয়! ব্যাপার কি দরিজ্ঞাসা কৰিতে লাগিলেন। তাহার! বৃক্ষদেবতাব বিপদের কথ! শুনিলেন, কিন্তু সেই স্ুত্রধরদিগকে নিরস্ত করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পায়! তাহাকে আলিঙগনপূর্বক নিজেরাও কান্দিতে আরম্ত করিলেন এই সময় বোধিমত্ব এ বৃক্ষদেবতার সহিত দেখ। করিবার মানসে সেখানে গিয়। সমন্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং তীহাঁকে আশ্বাদ দিয়া বলিলেন, “কোন চিন্তা নাই , আঘি এই বৃক্ষ ছেদন করিতে দিব না। ফাল যখন সত্রধরের। আদিবে তখন দেখিবে আমি কি করি ।% 

এইকপে বৃক্ষদেবতাকে আহাস দিয়। বোধিসত পরদিন সুত্রধরদিগের আগমনসময়ে বহুরূপের $ বেশ ধারণ করিলেন, তাহার! আসিবার পৃর্ধেই ম্গলক্ষের নিকট গনন করিলেন এবং উহার নূলের মধ্যে প্রবেশদুর্বক ক্রুনে উপরে উঠিয়া শাখার মধ্যে উপনীত হইলেন। তখন বৃক্ষের কাগুটা বহু ছিদ্রযুক্ত বলিয়! প্রতীহ্বমান হইতে লাগিল। অনন্তর বোধিসস্ শাখার মধ্যে সমাসীন হইয়! ইতঃ্ততঃ শিরঃফথশলন করিতে লাগিলেন। এদিকে ইঅধরেরা সেখানে গমন করিয়া শাখার মধ্যে বহুরূপ দেখিতে পাইল এবং তাহাদের দলপতি 
* সঙ্গলশিল। রানার ফিবার [ল! অর্থাং রান যে শিলায় উপবেশন করেন। 1 “ঈচিবৃক্ষা কি বুধ! কঠিন। ইংরাজী খ্হবাৰক ইহাকে ১851510 ₹ ৪ 0০৩ করিছাছেন | বে!ধ হয় এই শট রানার শ্রির কোন বৃক্ষের অর্থে অধুস্র হইছাছে॥ পাঠাঞ্রেও 'মহলক্রুফুখে বেখা যা । £ হলে 'মহেসাক্ধযে হাত এই প্ আছেও মছেশাখ্যনহা +ঈশ+আখা। ( অনুতনক্ষমআশালী )। ৯ হলে 'কক্টক' এই পদ জাছে। ইহসংদৃত কক শঙ্দের অপবংশ। 



১২২- দুর্মেধ-দাতিক । ২২৯ 

হন্তদ্ধার৷ আঘাত করিয়া ও আঁথাতজনিত শব্খ শুনি্ক বলিল, «এ বৃক্ষ বে বছুছিদ্রযুক ও 

মারহীন! কাল ভালক্প না দেখিয়াই আনর! ইহার পু দিয়াছি।* এই বলিয়। তাহার' দেই 

মারবান্ ও একঘন * মহাবৃক্ষের নিন্দা করিতে করিতে চলিয়া! গেন। 

বোথিদবের কৃপা এইরূপে বৃক্ষদেবতার বিনান অক্ষু্জ বুহিল। অতঃপর ঠাহার বদ্ধ 

দেবগণ 1 বৃক্ষদেবহার সহিত পুব্বা
র নাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বিমান রক্ষা গাইছে 

বলি! বৃদ্দদেবতা সানন্দচিন্তে তাহাদের সনদ 
বৌধিদত্বের গুগগান করিতে লাগিলেন । তিনি 

বলিলেন, “মামর। দহেশাখ্য দেবতা বটে + কিন্ত বুদ্ধির অড়ভাবশতঃ বিমানরক্ষার কোন উপায় 

করিতে পারি নাই; অথচ এই কুণগুচ্ছ দেবতা জু বুদ্ধিবলে আমার বিখান বুক্গা করিয়! 

দিলেন। উচ্চপদস্থ, তুল্যপদন্থ বা নিরপদ নকলের সঙ্গেই নিত্রতা স্থাপন করা যাইতে 

পারে) কারণ সকলই স্ব স্ব ক্ষণতানুদারে সাহা কবিয়া আমাদের ছুঃখমোটল ও সুখবিধান 

করিতে সদর্থ।” অনন্তর তিনি মিত্রধন্ম বর্ণন করিয়া এই গাথা বলিলেন £5 

জাতিগো্রকুলে শ্রেষ্ট কিংবা! মন, 

অথব। হউক সব্বাংশে অধুন। 

্রন্তৃত বান্ধব বি সেই জনে,
 

বিপদে বে রক্ষ। করে প্রাণপণে । 

বৃক্ষের দেহত। আছি শত্তিনীন্, 

নাই সাধা কিস ব্ক্ষিতে বিসান। 

কুশের দেবতা, ক্ুত্র বল যাঁরে, 

বিপথ্ধে উদ্ধার ক্করিল আন
াচে । 

এইব্ূপে সমাগত দেবতাদিগকে ধণ্ম শিক্ষা দি বক্ষরেবতা মাবার বলিতে লাগিলেন, 

“অতএব যাহার! দুঃখ হইতে মুকিলাভ করিতে চাঃ তাহারা, অনু আনার তুলাকক্ষ বা 

উদ্ক্ষ একস বিচার না। করিগা বু্ধিমান্ নীচকনহ ব্যকিদিগেরও সহিত নিতত| করিবে 1, 

মঅহঃপএ বৃক্ষদেবতা। সেখানে ঝাস করিতে আগিলেন এবং হথাকালে কনল্মান্ক্ূপ ফলভোগার্ব 

কুশগুচ্ছ দেবতার মহিত লোকান্তর
ে প্রান করিলেন। 
শপ 

[সহবধাবশভসন আনন ছিল দেই বুক্ষের দেবতা এব
ং আমি ছিলাম সেই কুশগুস

্ছের দেনত1। ] 

১২ _দুর্েজাতক) 
০৯9 

[ শাস্ ফেখুষনে দেববত্ত সম্থপ্ধে এই কা বলিঢাহিলেন। এক ভিক্ষু ধক্ঠুলতাত সে কহ বলিতে 

হিজেন। শ্দেধ, দেহদন্ধ $খপতের পর্ু5শ্রনিত্ত বুখনওল এবং ব্যানগ্রনহ্রচাকরখ পরিলক্ষিত ও সফাবিধ 

বহাপুহফ লর্ষণধুক ; [বহা দেহ বেছি হযানতে ঘও হইতেছে । বুদ্ধেও এমন আগত এনল শীল, এদন সনি 

দন গ্রত্। এমন হিহুঞ এমন যুক্িান লাল) এ নকণ কা তাহা করবে [িধ যা করে, সে স$01 

অদ্য বদন কহ 
হিক্ুয়া এইক্যগে দেখতে (দখা কঠিহছেন এহন সম পা চশখটনে উপ ও 

হইয়া ২1৫হের অটলোহতমান হি আলি পান্িলন এ হলিলেশ, পদ, ফেবু খে কেন & 5 

দহ বন বিণ আন বপন কহিডছে হাথ নহে । পুগিজাি
ও সে এহরপ কাহিল) সসখহ 

[হব লেই হীত কথা আত ক।লেন।) 
সা সক 

টির রিি : 
টি ০ 

শপ 

৯ 3%৭- আানোড়া (5৫) 

ই হুল "নেট 
হই পথ আসে? মহ 

হ এর হা।18 ৮ ক খু হা) হী” 

হুশ কান: 

হ এই হও হক এয 27৩১৩ হত তব চিত কচাক ২৫) উ৭চএহ লি এর সাত? 

বুকে হও হত ক হই 
চপ) 
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পুরাকালে নখধরাজোর রা্গৃহ নগরে এক রাজা ছিলেন। বোধিসৰ তখন হস্তিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার সর্ধার্ধ শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল। ফলতঃ শীলাবনূনাগ মাঁতকে ৭৭২) যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এ জন্মেও তিনি মেইক্ষপ ক্ষপমপ্পত্তি-সম্পন্ন হইয়।ছিলেন। দর্বহূলক্ষণযুক্ত দেখিয়া রাজ তাহাকে দঙ্গলহন্তীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন ।, 
একদা কোন পর্ষোপলক্ষে রাজগৃহ নগর দেবনগরের ন্যায় অলঙ্কত হইল, রাজ! সর্বালক্কাব পরিশোভিত নগ্গনহস্তীতে আরোহণ করিগা রাজোচিত আড়ম্বরসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। পথপার্থ্থ মদন্ত জনসত্য মঞ্গলহস্তীর অদ্ভুত দ্ধূপ দেখিক্া! এতদূর ুগ্ধ হইল যে তাহারা একবাক্যে বলিতে লাগিল, পঅহো, কি সুন্দর রূপ। ফি ন্দর গৃতি, কি সুন্দর অঙ্গভঙ্গী। কি সুন্দর ক্ুলক্ষণাবলী? এমন সব্বশ্বেত বারণ রাঁজচক্রবন্তীদিগেরই 

উপধুক্ত বাহন” ফলতঃ তাহার! কেবল মঙ্গল হস্তীরই গুণগান করিতে লাগিল, রাজার নানটা পর্যন্ত মুখে আনিল ন1। ইহা! কিন্ত রালার পক্ষে অসহ হইল। তিনি অসুয়াপরবশ হইয়া ভাবিলেন, এই চস্তীটাকে পব্বতপ্রপাত * হইতে পাঁতিত করিয্! দিহত করাইতে হইবে ।” অনন্তর তিনি গঙ্গাচাধ্যকে ডাকাইয়। জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি এই হস্তীকে সুশিক্ষিত বলিয়া মনে কর কি?” তিনি বলিলেন, “হা মহারাজ, এই হস্তী অতি ুশিক্ষিত।” “না, এ স্থশিক্ষিত নহে, বরং ছুঃশিক্ষিত।৮ “না মহারাজ, এ স্থশিক্ষিত |” "এ যদ্দি সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তুমি ইহাকে বৈপুল্য পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করাইতে পার কি?” “হা মহারাল, নিশ্চয় পারি।” “আচ্ছা, তবে এস দেখি।* ইহা বলিয়। রাজ। নিজে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং গ্গাচারধ্যকে আরোহণ করাইয়! পর্বতের পাদদেশ পধ্য্ত গেলেন। গল্গাচার্ধযও-গজপৃষ্ঠে বৈপুজ্য পর্বতের শিখরে উঠিলেন। অতঃপর রান! পাত্রনিত্রসহ শিখরোপরি আরোহণ করিয়! মঞ্গলহন্তীকে এপাতাভিমুে দাড় করাইয়া বলিলেন, "তুমি ঝলিতেছ এই হস্তী স্শিক্ষিত, অতএব ইহাকে তিন পায়ে ভর দিবা দঁড় করাও। গলাচার্ধয গন্ধে বসিয়াই অদুশদ্বার। সঙ্কেত করিলেন, প্গজবর, তুমি তিন পায়ে তব দিয়! দাড়াও 1” বোধিসত্ব তাহাই করিলেন। তখন রাজ! বলিলেন, “সশ্মুখের ছুই পায়ের উপর ভর দিয়! দাড় করাও ॥  মহাসত পশ্চাতে ছুই পা তুলি সন্মুখের হই পায়ের উপব দীড়াহলেন। তাহাব পর রাজা বলিলেন, “পশ্ঠাতের ছুই গায়ে ভর দিয়া দা করাও |” গজববও সম্মুখের দুই পা তুলিয়৷ পশ্চাতের ছুই পায়ে ভর দিয়া দীডাইলেন। অতঃপর আদেশ হইল এক পায়ে ভর দিন! দাড় করাইতে হইবে , গজরাজও তিন প1 তুলিয়৷ এক পায়েই দীডাইলেন। রাজা যখন দেখিলেন মঞ্গলহস্তী কিছুতেই পড়িস্থা যাঁহতেছে লা, তখন তিনি গজাচার্য্যকে ঝলিলেন, প্ৰদি সাধ্য থাকে তবে আকাশে দীভাইতে বল।” ইহা শুনিয়া আচাধা চিন্তা করিলেন, “সমস্ত জদুীপে ইহার ন্যায় সুশিক্ষিত হস্তী আর নাই। রাজ। নিশ্চিত ইহাকে প্রপাত হইতে পাতিত করিয়া বিনষ্ট কবিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন।” অনন্তর তিনি হস্তীর কর্ণমূলে বলিলেন, "বৎস, এই ঝাজা তোমাকে পর্ধাত হইতে ফেলি! দি বিনষ্ট করিতে কৃত নকল । এমন পাষণ্ড কখনও তোমাব ন্যায় হস্তীর উপযুক্ক প্রভু নহে। যদি তোমাব আকাশ গমনশন্তি থাকে, তবে আমাকে পৃষ্ঠে লইয্া বে মপথে বাঁগাণপীতে চল।”৮ পু্ণর্ধিদম্পন্ মহাসব সেই মুহুর্তেই আকাশে উখিত হইলেন । তখন গলাচাধ্য বলিতে লাগিলেন, “নহাবাঁজ, এই হস্ত পুরণমাত্রায় খদ্ধিমান্, তোমার স্তায নির্বোধ ও পাপাচার রাজা ইহার অধিপতি হইবার সম্পূর্ণ অনথপযুক্ত। পুণ্যবান্ পণ্ডিত রাজারাই এরূপ হস্তিরাজের যোগ্য । তোমাব স্তায় ক্রুর কম্মা ব্যক্তিরা এবংবিধ বাহন পাইলে ইহার মর্যাদা বুঝে ন!। তাহারা বাহন হইতে বঞ্চিত ০০০৪১ 27765878775 
* প্রপাতলতৃপ্ড ( 016০1005) 
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৮৮৮৯ সপিলিীসপাশিিপিশিপিসপি
নপিশিসপিসিপিশিশিসি 

পিপিপ
ি পিশিপিস স্প্পাসিাসপিসি এ পপাপিীপিপাশিসিপিসপিিপা

সিসপীপিপিশি 

হন্ধ এবং তাহাদের যে কিছু বশ ও মর্যাদা থাকে তাহাও বিনষ্ট হয়।৮ অনন্তর গভস্বদ্ধারূচ 

আঁচার্ধা এই গাথা পাঠ করিলেন :- 
যশঃপ্রাপ্তি দুর্ঘদের অনর্থের হেতু হর, 

আহ্মন্রোহী, পরদোহী হেন জন নিঃশ'দয়। 

এই গাথ। দ্বার! রাজাকে ধন্মকথা শুনাইরা, “তবে মহারাজ" আপনি এখানে থাকুন” বণিয়। 

গছাচার্যা সঙ্গন্হন্তিক্ষজে আকাশপথে উখিত হইম। বারাণদীতে গননপুক্ধক রালানণের 

উপরিভাগে উপনীত হইলেন এবং আকাশেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তাহা দেশিগ 

সনন্ত নগর্ধাসী সংক্ষু হইয়া! মহা কোলাহল করিয়। উঠিল, যে বারাণদীরাজের 
দন্ত এক 

উৎকৃষ্ট বাহন আসিয়া রাঁজাঙ্গণের উন্ন্থ আকাশে অবস্থিতি করিতেছে । জশেকে ছুটিয়া গিয়! 

রাদাকেও এই স্ংবাঁদ দিল। তাজ! বাহিরে লামিয়া ববিলেন, “বদি তুনি আনার উপভোগের 

অন্ত আসিয়। থাক, তবে ভূতলে অবতরণ কর”
 তখন বোবিসন্ব ভূতলে অবতরণ করিলেন » 

গল্াচার্ঘযও অবগ্োোহণপুব্বক রাদাকে প্রশিপাত করিলেন। রাজ দিভ্ঞাদিলেন, পবাপ আদার 

শ্রেদরা কোথ। হইতে আসিলে ?৮ গ্থচারধ্য উত্তর দিলেন, রাগৃং হইতে” অপন্তঃ 

তিনি হাজার নিকট সন্ত বৃন্তান্ত নিবেদন কৰিলেন। ব্রা কহিলেন, “তুনি এখানে আলিয়া 

বড় ভাল করিয়াছ।” তিনি নলের জাহ্লাদে নগর সুন্জ্দিত করাইলেন এবং বেোধিসত্বুকে 

ম্গলহন্তীর পদ দিলেন। অতঃপর তিনি রাজা তিন ভাগ করিয়া একভাগ বোধিনন্থকে দান 

করিলেন, একভাগ গন্ধাচার্যাকে দান করিলেন এবং একঙাগ নিলের জন্য গ্রাবিলেন। 

বোধিলবের আগমনের পর তাহার রাদতী) উত্তরোত্তর বঞ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি ক্রমে 

দন্ত অদুহীপের রাদচক্রবর্কী হইয়া! দানাদি পুণ্যককার্য্ের অনুষ্টান করিলেন এবং জীবনাত 

কম্দানুনূদ ফলপ্রাপ্ত হইলেন । 
পাটা 

[হ্দবধান_তখন দেবদত্ত হিল দেই মগধরান। সারীপুত্র ছিল সেই বাঁয়াগনীরাজ , ছানন্দ ছিল পেই 

গনাচাধ্য এবং আলি ছিলান সেই মঙগলহতী। 

১২৩--তনার্দলেন।জি [তিন্বত 1 

[শা। দেভবলে লৃবর লালুদয়ীকে লক্ষ্য করি! এই কখ। বপিঘাছি
লেন | 

এই সহিত ধন্ক্ধে কোন কথ! বণিবার স্নন্প কখন, কিবক্তবা কখন কি অবর্তব) ইছা। আা্নতেন প1। 

তিন মাঙ্থলাকীধো অমন্থপদুচক বন আবুত্ধি করিতেন, হত বলিয়। দ্েজিঠেন "প্রাঠীর়ের বাহ শা, তি 

মৌমাখায় তারা, বুকাইয। আছে অনুক্ষণ 1 ত আবার কোন আনন কাধ তিনি নাঙ্সলা গাধা পি করিতেন, 

ছত বন! ফেজিতন পবেষতা মান সবে পুলকিত নন কিতা চেন শুত্রধঘটন, হত খেল শত তা? 

0 ৩, কহ আপ্টবংার 1” 
এক টিন [তছুসণ ধর্দ্মতায় সমবেত 

হহছা বর্িতে জগিলেন পন্থবি মালহাছীর বডিহা নীচিতা আন ০ 

[বি সবই হাহ) হল উভিত লয় হাহ। বলিয়া শাকিল এই সম সারা সেখ নে উপাহত হই 8188 

ছাাগিঘান [িংঙ্ক আনিতে গাণিলেন এফ বলিলেন পতিঙ্ুতশ লাতিং চষে কেফণা এ এণ্েই এপ 

ক$ং1কবুধাযোধীও €ইগ। অধুকযাকা বলতেছে 510 7৭ পুত সে একশ ওহি ছিপ 9 

চিক হ্যা আনত 1 অনুর পানা জে স্হীত কথা ক্দাভ কারান 8 ] 

সি জজ ঙ 

পুঃাকালে যাখাণমীহাজ হাতের সন বোল এক মেঘ [শী এাহিলে তি 
কু ্ 

ভংখপুর্ষক বমগ্রাপির পর হপিগানাত সববিসা শিক্ষা করেন এরা সি এন 
ভাবার 

অধ্যাপ্ হই] বারাশলী নারে পদিশত আথবতুমারের শিরিন পরুন ৪৭ রিকি 

আআ জাজ বা ইহ] ॥ 

+ ক্কুহকপ3, ১৯৫ 

০ পপ জপ | এত ছা ক 

শি 



চে 

সি 

শিষ্যের মধ্য একজন অতি জড়নতি ছিল। নে ধন্মান্্র পাঠ করিত, কিন্ত বুদ্ধির জড়ত! 
বশতঃ কিছুমাত্র শিখিতে পারিত না। তথাপি তাহারা বোধিসবের বড় উপকার হইত, 
কাবণ সে নিয়ত দাসবৎ তাহার পরিচর্যা করিত। 

একদিন বোধিস্ব সাক্সমাশ নির্বাহ করিয়া শয়ন করিলেন। পর শিবা তাহার হস্তপাদ 
ৃষ্ঠাদি টিপিয়া বাহিরে যাইতেছে এনন সময় বোধিসব খলিলেন, "বৎস, আবার খাটের পায়াগুলি 
ঠিক করিয়া দিষ্! যাও” পিষা একদিকেব পায়! ঠিক করিয়া দেবে, অন্যদিকের পাঞ্স! নাই, 
তথন সে নিজের উরুর উপব মেই দিক্ স্থাপিত করিয়। সমস্ত রাত্রি বিগ কাটাইল। বোধিসব 
পরস্যুষে নিদ্রাত্যাগ করিঝ্জা তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং ভিজাসা করিলেন, 
“বৎস, তুমি এভাবে বসিয়া আছ কেন 1 শিষ্য বলিল, “গুরুদেব, খাটের এদিকে পার নাই 
বলিয়া উরুতে র'থিয়া বসিয়া আছি।, এই কথায় বোৌধিসত্বের অন্তঃকরণ বিচলিত হইল। 
তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এই শিষ্য আমার অতীব উপকারী » কিন্ত ছুঃখের বিষয়, এত 
শিষ্যের মধ্যে ইহারই বুদ্ধি জড় , সেই কারণে এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেছে না। ইহাকে পণ্ডিত করিবার কি কোন উপাঁস নাই? অনন্তর তাহার মনে হইল, “এক উপায় আছে। 
এ যখন কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহ করিয়া ফিরিবে, তখন ইহাকে দিজাঁস। করিব, তুমি কি দেখিয়াছ ও কি করিয়াছ। এ উত্তর দিবে, এই দেখিয়াছি এবং এই করিয়াছি, তাহা হইলে আমি আবার 
জিজ্ঞাসা কবিব, যাহা দেখিলে বা যাহ! করিলে তাঁহা কিসের মত। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হইলেই ইহাকে উপম! প্রয্জোগ করিতে হহখে কার্য কারণসন্বন্ধও ভাবিতে হইবে । এইবূপে 
নুতন নৃতন উপম! প্রয়োগ ও কার্য/কারণনির্ণয় করাইক্স। ইহার পাণ্ডিত্য জন্মইতে পারিব 1৮ 

মনে মনে এই যুক্তি করিয়! বোধিসত্ষ সেই শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “বৎস, এখন হইতে 
তুমি বখন কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহের জন্য বনে যাইবে, তখন যাহা দেখিবে, খাইবে ব! পাঁন করিবে, আমায় আমির! জানাইবে 1» সে “যে আজ্ঞা” বলিয়! তাহার আদেশ গ্রহণ করিল । অনন্তর একদিন সে সতীর্ঘগণের সহিত কাঠ আহরণ করিবার জন্য বনে গিয়া! একটা সর্প দেখিতে 
পাইল এবং চতুপ্ধাঠীতে ফিরিয়া বোধিসত্বকে বলিল, “আয্য, আমি একট! সাপ দেখিয়াছি।” বোধিসত্ব জিভ্ঞাস। করিলেন “সর্প কীদৃশ ?%' শিষ্য উত্তর দিল “ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈঘ্ 1 
বোধিসত্ব ভাবিলেন, “উপমাটা সুন্দর হইক্সাছে » সর্প দেখিতে অনেক অ*শে লাঙ্গলেব ঈষার ন্যারই বটে। বোধ হইতেছে ইহাকে ক্রমে প্ডিত করি তুলিতে পাঁরিব 

অপর একদিন এ শিষ্য বনধ্যে হন্তী দেখিতে পাইয়া বোধিসত্বের নিকট সেই কথ। জানাইল। বোধিসত্ব জিভ্তাসিলেন “হী কীদৃশ ?” শিষ্য উত্তর দিল “ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ,।” বোধিসত্ব ভাবিলেন, হস্তীর ওও লাঘলেবার শ্ঠায়্ বটে , দত্ত ুইটাও তৎ্নদূশ » এ বুদ্ধির 
ভডতাবশতঃ হ্তীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিতে পাঁরিতেছে না, কেবল শণটাকেই লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিতেছে ।» এই সিদ্ধান্ত করিয়া বোধিসত্ব ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। 

আর একদিন এ শিব্য নিমন্ত্রণে ইক্ু-খাইতে পাইক্জা বোধিলত্বকে বলিল, “আচার্ধা, আমি আগ আখ খাইয়াছি * বোধিসত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইক্ষু কীদৃশ?” শিষ্য উত্তর দিল “ঠিক যেন লাগলের ঈষ,1” বোধিস্ব দেখিলেন, উপমাটাতে সাদৃশ্যের বড় অভাব , তথাপি তিনি সেদিন কোন কথ! বলিলেন লা। 
পাঁরশেষে একদিন শিষ্যের! দিমন্ত্ণে গিয়। দূধি ও হদ্ধের সহিত গুড় খাইল। জডমতি এশিষা আসিয়া বোধিসত্বকে বলিল, “গুরুদেব, আজ আমি দধি ও ছপ্ধের সহিত গুড খাইন্লাছি।* আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “ধি, হগ্ধ কীদৃশ বলত।” শিষ্য উত্তর দিল, “ঠিক যেন লালের ঈষ,1” ইহা শুনিয়া: বোধিসত্ব ভাঁবিতে লাগিলেন, প্ভাই ভ, এ যখন সপ লাঙ্গলের সৃশ 



১২১৪-_আত্র জাতক । 
২৩৩ 

বনিগ্ছিল, তখন উপমাটা সুন্দর হইয়াছিল , হস্তী লাদলেধীসদৃশ, একথা বলাতেও ও 

সন্ধে যৎকিঞ্িৎ সাদৃশ্য ছিল। তাঁহার পর বলিল ইক্ষু লাঙ্গল্াদদৃশ 2 ইহাতেও যে 

সাদৃশ্যের লেশ মাত্র ছিল না একথ|
 বলা! যাগ না। কিন্তু দি, দগ্ধ শুরুবর্ণ , এই ছই 

দ্রব্য থে 

পাত্রে থাকে তাঁহারই আকার প্রাণ্ত হয় » এখানে ত উপদাটা সর্বাংশেই অপ্রবোন্য । এ 

স্বলবুদ্ধির শিক্ষাবিধান অসন্তব॥ 
অনন্তর তিনি এই গাঁথা পাঠ করিবেন £

 

অতি জড় বুদ্ধি এর , অসববতোগামিবাক্য 

সর্বত্র প্রয়োগ 

ক 

[সমবধান--ভখন লনুদ্্ীট ছিল নেই জ়বুদ্ধি শি
ষ্য এবং আনি ছিলান সেই সব

িধ্যত মাধ । | 

১২৪-আড্র-জাতিন
্ 1 

[শান্ত। দেতবনে আবন্তীবানী জনৈক সন্্ান্তবংশীর হশ্ুপরায়ণ ব্রণের সন্থ্ধে এই বখা। বলিয়াহিলেদ । 

এই ব্যক্তি যৌদ্ধশামনে শ্রদ্থাবান্ হই পরত! প্রহ করিক্াছিলেন এবং যথানিঘনে ধশ্ুনিদি্ট বসন্ত কর্বব্য 

নিকাহ করিতেন।* কি আচাধ্য ও উপাধাযদিশের শুজ্রহায়, কি পান ভৌনে, কি উপোৌনিধাগারে, কি 

স্থানীগারে সমন্ত কার্যে এবং লব্ধত্র তিনি নির্দি্ট নিছসের তিলমাত্র হাতিজ্রন করিতেন না। ফণতিঃ তিনি 

ভিহ্ষনিগের প্রতিগাল্য চতুর্দশ প্রধান নিয়ন এব অন্ীতি খণ্ড নিয়ন অবহিতভিত্তে প্রতিগাপন করিদা 

জলিহেন। ভিন বিহার, ভিকুদিগের 
প্রকোঠনদুহ, চস স্থান এব বৈহারদীর্ সাজের করিতেন, পিপাদার্ত 

দিন যবীসয়নে পকশতডিকুর ভোগা 

দিকে পানী দিতেন। তাহার নিাপরাপ্ণতায় সু ভইঙ্। লোকে প্রতি 

ধান করিত। এইরুপে একের গুপে বহজলের উপকার হইত, বি
হারের আগ শুদ্ধি হইল নব])713 বৃদ্ধি হইহ। 

এফবিল প্রিক্ষুগণ ঘন্মসছ।য় সনবেত হইয়া) এই ভিুর কখ। বলিতে লাগিলেন । ভার বললেন, "অনুক 

ভিন ঠি্াবলে আগাবের কতলাত ও হনান হইক্সাছে, ঠাহার একার €ণে দঃ বহনে গরমহখে আছি £ 

এই সময় শান) সেখানে উপস্থিভ হইহা। তের আলোচানান বিধর জানিতে গারিতা বলিংলন, "এই ভি 

ক্ষেষশ এ জন্মে নহে, পূৰেও নিঠাবান্ হিলেন। হাঁহাহই হি? তখন পকচশত খবিকে বণ্তকমদুলসরহার্থ 

হািরে যাইতে হইত না, উাহার। আনে বলিকাই আহীহার্ধ ফলবুন প্রাণ হইতেন। মনগ্বর শান লই 

বঠীত কখা বলিতে লগিণ্লন ₹- ) নিন ০ 

পুরাকালে বারাণসীরান ভ্রথদতের সন বোধিসবু উপীগা স্রাক্মণকুলে লন্সগ্রহণ করিয়! 

ব্যঃপ্রাধ্ির পর গবিগ্রত্রজা। গ্রহণ করেন) তিনি পঞ্চশত খধিপরিরৃত হইছা। হিদালছের 

পাদদেশে বাল করিতেন 

একবার হিমালছে ভয়ানক অনাবৃই হইল, সমস্ত নলাশহ শুক্কাইজ! শেল? পানীদ্ধের 

অন্াবে পশুপনীহা হৎপরোনাস্তি কেশ পাইতে লাগিল ইহাপের বেপালবহণ) বেখিছ 

একমন ভাপ্সের হরর বিগলিত হইল ঠিনি একট বৃক্ষ ছেদন করিয়া প্রো প্রত 

করিলন এব" উ। হলপূর্ণ কৰিছ। হাহাধিগকে পান করিতে বিলেন | আছে এভ প্র 

হলপান করিডে আদিভে লগিন হে হাসের শি আহারার্ধ ফলনুলাবি সংখ কহিবাঃ 

অবকাশ রহিল ন!, কিন্ত তিল দনাহাকে থাকিয়া 9 সহাধি কে 
ঘন বোগতে লাগি 

পেন। 

নন 
কল লহ বত হত হেত । 

১ হদিশ যা 

». হুল যগস্পাক্থা এই পর অন) ব৯ (্) 
প 

হুখ, হাক যত ( অপতধিমৎকাহ) আসক বত (হি হ($ শী বেত (21 $6) লেডারক 

(2,501 1 কর্ড) ক 6২8 $ 7) এত হাহ বক ০ দাও ৮৮৮ 

ক্ষেহনললাহস্ত হও, 
স্ট্রড 



বি প্রথম নিপাঠ 

খাদ্যদংগ্রহের অবদব পাইতেছেন ন|, অনাহারে অতীব কষ্ট পাইতেছেন। এস, আগরা 
এক ব্যবস্থা করি» আজ হইতে আমন! যখন জলপাঁন করিতে আমিব, তখন ইহার জন্য স্ব স্ব 
বনানসারে ফল আনয়ন করিব” ইহার পর প্রত্যেক পণুডই নিজের সাধ্যমত মধুর, অনধুর, 
আত্র, জু, পন প্রস্থতি ফল লইয়া আসিতে লাগিল। এইকপে প্রতিদিন একজন তপন্বীর 
জন্য এত ফল্প আিতে লাগিল যে তাহাতে সার্ধদ্ধিশত শকট পুর্ণ হইতে পারিত। আশ্রমন্থ 
পঞ্চশত তপন্বীও উহ, ভোজন করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিতেন না » যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, 
তাহা ফেলিয়! দিতেন। ইহ! দেখিয়া একদিন বোধিসবব বলিলেন, “সৎকার্ষোের কি অদ্ভূত ফল। 
এই একব্যক্তির ব্রতের বলে এতগুলি তপস্বীকে আব ফলমূল সংগ্রহ কবিতে যাইতে হয় লা, তাহারা আশ্রমে থাকিয়াই পর্যাপ্ত আহার পাইতেছেন। অতএব সংকার্ষ্ের অনুষ্ঠানে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া! কর্তব্য» অনন্তর তিনি এই গাঁথ ঝলিলেন ২-_ 

ছাড়িও না আশা কতু, কর চেষ্ট! প্র!পপণে রঃ 

নিরুৎ্সাহ কোন কালে হয় ন! পণ্ডিত জনে। 
নিজে খাকি অনাহারে এই খধি নিষ্ঠাবান্ 
অল দিগন! রক্ষিলেন অসংখ্য জীবের প্রাণ , 
সেই পুণো হেথ! এবে পুপ্ধীকৃত এত ফল , 
ভূপ্জি হবে নাশে ক্ষুধা এই তাপনের দল |» 

মহানব শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দান করিলেন । ১5555855345:885 
[ সনবধান--তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই নিষ্ঠাবান তপন্বী এবং আমি ছিলাম তাহাদর গরু] 

১২০-ককট্াহক-জাতিক্চ। 
[শাত্ত। জেতবুনে জনৈক বিকর্থী ডিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এহ কথ! ধলিয়!ছিলেন। হ্হার প্রত্যুৎপন্নবস্ত পুবেব যেরূপ বল! হইয়াছে তৎসদৃশ। 11 

এ 
পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রব্মদত্তের সময় বোধিসত এক মহাবিভব্শালী শ্রেছঠী ছিলেন। তাহার ভার্ধ্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মে » ঠিক সেই দিন তাহার এক দানীর গর্ভেও এক পুত্র জন্মিয়াছিল। শিশু দুইটা এক সঙ্গে লালিত পালিত হইতে লাগিল। শ্রে্ঠার পুত্র যখন পাঠশালায় লিখিতে যাইত, দাদীর পুত্র তখন ফলক £ বহন করিয়] তাহার অন্থগমন করিত এবং এইরূপে নিজেও লিখিতে শিথিত । অতঃপর দাপীর পুত্র ছুই তিন্টা শিল্পও শিক্ষা করিল এবং কালক্রমে এক জন বচনকুশল ও প্রিযদর্শন যুবক হইয়। উঠিল। তাহার লাম হইণ কটাহক। সে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভাগ্ারীর পদে নিধুক্ত হইল। এক দিন কটাহক চিন্তা করিতে লাগিল, “চিরকাল ভাগ্ারী হইয়া থাকিলে চলিবে না, সাঁমান্ত একটু দোষ দেখিলেই প্রভু আমান্ন হয় মারিবেন, নয় কারাগারে পাঠাইবেন, নয় দাগ! দিবেন এবং আমাকে সারাজীবন ক্রীতদাসের ন্তার কদত্রে প্রাণধারণ করিতে হইবে । প্রত্যন্ত 

কবেন। একবার তাহার ক্গাছই গিয়া দেখি না কেন? এখান হইতে প্রভুর কৃত্রিম স্বাক্ষরঘুক্ত এক পত্র লইয়া যাই, পরিচয় দিব যে রা প্রহথর পুত্র, তাহা হইলে সেই শ্রেগ্রীর কন্ঠ।কে বিবাহ করিয়া স্থুখে কাল কাটাইতে পারিব।” 
ক নহ।লীলবজু জাতকে (৭১) এবং শরভঙ্গমুখ-আাতকেও (৪৮৩) ও এ 
1 সন্তবতঃ ভীমসেন লাতকে (৮:)। ই মন্মের গাথ। আছে। 
& কাঠফলক বা তক্তি, ইহা শ্লেটের কাজ করিত । 



১২৫--কটাহক জাতক । 
২৩৫ 

মিনির রত
্ন 

জাত 

এইক্প স্থির কবিয়া কটাহক নিজেই এক পত্র লিখিল--“আমার পুত্র অমুক আপনার 

নিকট যাইতেছে । আঁপনাব ও আদার পবিবারেব মধ্যে আদান প্রদান সন্থন্ধ বাগ্ুনীয়। 

আমার একান্ত ইচ্ছ, আমীর এই পুত্রকে আপনার কন্তা সম্প্রদান কবিয়। নব্দদ্পতীকে 

আপাততঃ আপনার নিকট দাখুন। আমি অবকাশ পাইলেই নিজে আপনার আলে উপস্থিত 

হইব।* অনন্তব এই পল শ্রেষ্ঠীর মুদ্রাঙ্ষিত করিয়া, গে, যত ইচ্ছা! পাথেয় এবং গন্ধবনতরাদিনহ 

রত প্রদেশে উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য শ্রে্ীর নিকট গিয়। তাঁহাকে প্রান করিল । 

শ্রেঠী (লিজা করিলেন, “বৎস, তুমি কোথা! হইতে আসিতেছ ?” ক্টাহক বলিল, নবারাণসী 

হইতে।* “তুমি কাহার পুত্র? «আমি বাঁরাণনী শ্রেচীর পুত্র): “কি উদ্দেম্তে আসিগাছ ?” 

“এই পত্র পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন । ইহা! বিমা কটাহক শ্রেটীর হণ্ডে মেই পত্র 

দিল। শ্রেষ্টী পত্র পড়িঙ্জা বলিলেন, “আঁ এখন আমি বীচলান 1৮ তিনি মনের উল্লাসে 

কটাহকের হস্তে কন্ঠামম্প্রদীন করিলেন। সাহার ব্যবস্থার গুগে নবদল্পতী বিস্তর দাস দাসী 

নইয। বাস করিতে লাঁগিল। 
কিন্ত ইরখ্াসৰে খী্ই কটাহকের নাথ। ঘুরিয়! গেল। ৫ তক্ষ্াভোজা, বন্তর, গন্ধ সন 

দ্বব্যেরই দোষ ধরিতে লাগিল “এই অন্ন ্রত্যন্তবাসীদিগের দুখেই ভাল জাগে এ মিষ্টালে 

কেবল প্রত্যন্তবানীদিগেরই কুচি হইতে পারে” ইহা বলিয়া মে ভক্ষাতোনের নন্দ! 

করিত | “মুর্খ প্রত্যন্তঝ(সীরা। কি বন্দ্রের তাল মন্দ বুঝিতে পারে? প্রত্যন্তবামীরা কি 

গন্ধ পিষিতে জানে বা ফুলের মাল! গীথিতে পারে?" এইরূপ বলিয়া মে বন্্গন্ধাদিরও 

দোষ ধরিত। 

এদিকে বৌধিননধ দামকে দেখিতে না পাইন! বপিলেন, “কটাহককে ত দেখিতেছি ন/+ সে 

কৌথান্ধ গেল?” অনস্তর তিনি তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। 

তাহাদের মধো এক জন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়া কট্টাহককে চিনিতে পান্সিল এবং বোধিসবকে 

আাপিয। জানাইল। কটাহক কিন্তু ব্যক্তিকে চিনিতে পারিল ন!। 

কটাহকের কীর্তি শুনিয়া! খোধিসন্ব ভাবিলেন, প্কটাহক বড় অগ্তায় কান করিয়াছে, 

আমি গিছ। তাঁহাকে ফিরাইক়া| আনিতেছি।” অনন্তর ঙিনি বার আনুঘতি লইয়। বিদ্তর 

অন্থচরসহ গ্রতান্ত অঞ্চলে যাত্রা! করিলেন। বারাণনী শ্রেগ্ প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাইতেছেল, এট 

বাদ অচিরে চায়িদিকে বাসী হইয়! পড়িল তদ্,বণে কটাহক কি করিবে চিস্কা করিতে 

শগিল। সে ভাবিল, তাহার আমিবার অন্ত কোন কারণ হইতে পান্রে না, ৩নি লিল্চয় 

আমারই জন্ত আদিতেছেন। আনি বদি এখন পলাহন করি, তাহ! হইলে দার কখনও এখানে 

ফিরতে পারিব ন।। এ সঙ্চটে একদাত্র উপার এই যে, দানি প্রহথা্গনল কিছ তাহা 

শ্হণ লই এবং পুর্ব দাদরূপে ষ্াহার নেবাত্ড হয! করি ভদবধি সে মভশনিতিতে 

এইক্ধপ বলিতে জাহস্ করিল; শহানকালকা! ছেলেছোক্রাগ (পিঠানাতার মধ) 
শা 

করেন, তাহার তোজনকালে তাহাদের সুবিধা অনুবিধা দেপিবার জন্য স্পেক্সা হা কথিছ! 

শিতেরাথ ডাছাদের সঙ্গে আহার কছিতে বলে । হখল আমার সাহাপিত হাহ 
নেন, 

তখন আছি ভাহাবিগকে খলত বাটা, বেলা, আবঠ ছল ও পাল মানি বিহ। খাত হথাও 

বাতিক্ষম করি লা” 

আহহ সৎ্ধে দাস হাহ! কঙকা, 

কিেহংপ জলের ফলন লইঙা। নায় খা 

কৃগেল। আনসাঘাহণকে অইওপ (শিক্ষা বি কট 

৩০১ 

রি রন পল তত $ 

[টব হাসছেন, তখন সে খুকি করাল 

উপ 
5৭৫1 ডোজিতাতির উদ ৫৪ জল ৪ 

৮৪ সাং কঠিতে আপিন 
কান ও 

এন কি, প্রন শে ঘা প্রতিদিন স্থানে হেত সস 

কিবে, কতাহ নথ এ সমন সকলকে হুক তা! ধুতে 

দফা হখন বুঝিনি বো বিসস প্ুতাস্ত আগলে 

প্রাক আনা ন
ক পপ 



২৩৩ প্রথম নিপাঠ 
শিস শিস 

আমি কিছু উপঢৌকন লইয়া! পথেই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।* শ্বশুর বলিলেন, 
"অতি উত্তম কথ! বলিয়াছ।৮ তখন কটাহক বহুবিধ উপঢৌকন ও বিস্তর অনুচরসহ অগ্রসর 
হইল এবং বোধিসব্বকে প্রণিপাতপূর্বক তৎদমন্ত তাহাকে দান করিল। বোধিসব ধ সমস্ত 
গ্রহণ করিলেন, মিষ্টবাকো তাহার অভিভাষণ করিলেন এবং প্রাতরাশকালে স্বন্ধাবার স্থাপিত 
করিস্কা সলত্যাগার্থ কোন নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া কটাহক নিজের 
অন্থচরদিগকে আর অগ্রনর হইতে বারণ করিল, নিজে জলের কলস লইয়া বোধিসত্বের নিকট 
গেল এবং তাহার উদকক্কতা শেষ হইলে তীয় পাদমূলে পতিত হইয়! বলিল, «প্রভু, আপনি 
যত ইচ্ছা ধন গ্রহণ করুন, কিন্ত এখানে আমার যে প্রতিপত্তি জমিগনাছে, তাহার বিলোপ 
করিবেন লা! | 

বোধিদত্ব তাহার কর্তব্যপরায়ণতায় প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে আমীন দিয়! 
বলিলেন, “তোমার ভয় নাঈ, আমা হইতে তোমার কোন 'অনিষ্ট হইবে না।” অনন্তর 
তিনি প্রত্যন্ত নগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য শ্রেচী মহ আড়ম্বরের সহিত তাহার অভ্যর্থনা 
করিলেন। কটাহক তখনও দাসবং তাহার পরিচর্যা করিতে লাগিল । 

এক দিন বোধিদত্ জুখানীন হইলে প্রত্য্তবাণী শ্রেষী বণিলেন, “নহাশেটিন্, আমি আপ- 
নার পত্র পাইয়াই আমার কন্াকে আপনার পুন্রের হস্তে সমর্পন করিঘ্াছি।”৮ কটাহক যেন 
প্রকৃতই তীহার পুত্র, এই ভাবে বোধিস্ব যথোচিত প্রিয়বটন দ্বার! প্রত্যন্তশ্রে্ীর মনস্তপ্টি কবি- 
লেন। কিন্তু তদবধি তিনি কটাহকের মুখদর্শন পথ্যন্ত ত্যাগ করিলেন। 

এক দিন বোধিসন্ব শ্েঠিকত্তাকে ডাকাইয়া ঝলিলেন, “এস মা, আমার মাথার উকুন মার।” অেট্টিকন্তা উকুন মারিলে বোধিসত্ব মধুব্রবচনে লিভ্ঞাসা করিলেন “আমার পুক্রটা সুখ 
হঃখ সফল অবস্থাতেই অপ্রমত্ত থাকে ত? তুমি ভাহার সহিত স্থুখে সম্প্রীতিতে সংসার 
নির্বাহ করিতেছ ত? 

শরেটিছুহিতা বলিল, “আর্য, আমার স্বামীর অন্ত কোন দোষ নাই, কিন্ত তিনি ভোজ্যন্রর্য- 
মাত্রেরই নিন্দা করেন।» 

“মা, তাহার এই দোষ চিরকালই আছে। কিন্ত আমি তোনাকে তাহার মুখবন্ধন করিবার 
মন্ত্র দিতেছি। তুমি এই মন্ত্র অবধান সহক তরে অভ্যান কর; আমার পুত্র ভোজনকালে এখন খাগ্থদ্রব্যের নিন্দা করিবে, তখন তুমি তাহার সন্গুথে ঈংডাইয়া, আমি যে ভাবে বলিতেছি, ঠিক সেই ভাবে ইহা! পাঠ করিবে 1» অনন্তব বোধিমত্ব শ্রেঠিদৃহিতাকে সেই মন্ত্র শিক্ষা দিয়! কয়েক দিন পরে বারাণসীতে প্রতিগমন কবিলেন। কটাহক বহু উপহার লইয়! কিন্বদূর 
তাহার অন্থগমন করিয়াছিল এবং তাহ।কে সে সমন্ত দাঁন করিয়া ও প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আদিয়াছিল। 

বোধিসত্ব প্রস্থান করিলে কটাহকের দত্ত আরও বাড়িস্কা উঠিল। একদিন শ্রেঠিছুহিতা স্বামীর জন্ উত্রুষ্ট ভোজ্য প্রস্তত করাই স্বহণ্ডে চমন দ্বার পরিবেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু কটাহক সেই ভোল্যেরও নিন্দা আরন্ত -কৰিল। তখন শ্রেষ্ঠীকন্ত। বোধিসত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া এই গাথ। পাঠ করিলেন £_._ 
পরবামীর বড়াই বেশী, য! খুসী তাই কর, 
আদস্ৰে আবান মলিব যথ্ণ, দেখ্ব কিব। হয়। 
লারিজুরি কটাহক তোমার নাহি সাজে, 
চুপটা ক'রে খাবার খেয়ে যাওগে| নি কাঞ্ে ।+ ক বোধিসন্ব সম্ভবতঃ এই গা সংস্কৃতভাঙায় বলিয়াছিলেন এবং শ্রেষ্টিকম্য! অর্থ ন৷ বুঝিয়া উহা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, ৬ 

বযাক্িকাটী নিতা অসঙ্্রত হইয়া পড়ে। অথচ কটাহক বুঝিয়াছিল, এরূপ 
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১২৬-_অদিলক্ষণ জাতক । 

কটাহক ভাবিল, *লর্বনাশ। শরেঠী, দেখিতেছি” ইহাকে আনীর নাম ও কুলের কথা 

বলি গিযছেন।৮ তদবধধি তাহার দর্প চূর্ণ হইল। নে কখনও ভোজা্রব্যের নিন্দা করিত 

না, যাহা পাত, নীববে আহার 
করিত। অনস্তব ভীবনাবশানে পে কন্মানুরূপ ফলভোগার্থ 

লোকান্তরে প্রস্থান করিল । 
_..”  শপশিীশ

ী 

মনবধান--তখন এই বিকণী ভিক্ষু ছিল কটাহ
ক এবং আদি [ছিলান দেই নারাণনীতে। 

২২৩৬-তঅঅনিনিলল্ষনী 
ভ্টাতন্ক 

[(কোপনগাজের সভায় এক ত্রাঙ্মণ ছিল, গে বলি থে কৌন্ তরবারি শুলক্ণ, ক
োন্ তরবারি দুর্ণকণণ, 

জহা নে ছানিতে পারে । এই বাকিকে লক্ষ্য করি] শান জেতবনে নিশ্নলিখিত কথা বলিঘাছিলেন। 

বন্দ্বুকারের। যখন রাজার জন্য কৌন তরবারি প্রস্তত করিত, তখন উত্রা্গণ নাকি কেবল আন্র।ণ লইয়াই 

উর লঙ্ দির্দেশ করিতে পাক্সিত ॥ বন্ততঃ কিন্ত নে যাহীদের নিকট উৎকোচ পাত, তাহাঘেরই তরবারি 

সথলক্দণ ও নঙ্গলজনক বলিয়। প্রশংআ। করিত , যাঁহাদ্দের নিকট উত্চকা পাঁইত না, তাহাদের তর 

অন্্লের নিদান বলিয়া! রাজাকে তর দেখা হত। 

একদিন কোন কম্মকার এবখানি তরবারি প্রস্তত করি উহার কোধের ভিতর কিঞিৎ শুক্র ঘরিচ চু 

সা করি এবং রাজাকে উহা। আদনিয়। দিল 
বুঃজ। ত্রা্দণকে ডাকাইয়া বনিলেন, “এই তর্যাহি পরীক্ষা 

কাযা দেখুন? ত্রাণ তরবারি খুলিয়। যেমন আগ্রা? লইল, অনি সরিচচূর্ণ তাহার সানারণ আবেশ করি 

ইাঠির বেগ অন্জ।ইল এবং ব্রাঙ্ষণ এমন জোরে হাচি দিল বে তরবাতির ধারে প্রতিহত হইয়! তাহার নাক
 ছুই খান 

হইয়া গেল। 

্রাঙ্গণের নাসাচ্ছেদবৃত্বীস্ত ভিুদ্জে রাই হইয়। পড়িল। ভাহার। একদ। ধর্শমভার সনহেত হইয়। 

বলিতে লাগিলেন, *গুনিলাম
 রাজার অদিলক্ষণ পাঠক নাকি অসিবক্ষণ পাঠ করিতে গিএে নিমের লাক কাঠি 

ছেলিয়াছে।* এই সময়ে শান্ত! নেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আডলোচ্যবান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং
 

খলিদেন, “মিগগণ, কেবল জন্মে নহে, পুর্বে এই 141 ৭ লহ্তে গিযা নিজের নালিকাদ্ছেদন করিয়া 

হিল) অনন্তর ঠিনি সেই অতীত কথা রগ করিলেন £--] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ 
ন্মদ্ডের নম তাহার একজন অসিলক্ষণপাতক আকন 

ছিল। 

উপরে প্রহ্ুৎপন্ধ বন্থতে যাহা বলা! হইল, এই ত্রাদ্ধণের সন্থগ্ধেও ঠিক তাহাই ঘটস্থাছিল। 

রাছ। বৈদ্ত থাক তাহ্ষণের জন্ত একটা কৃত্রিন 
নাসাগ্র প্রস্তুত করাইয়াছি

লেন এব উহা লাক্ষাহারা 

এহন রঞ্সিত করাইঘাছিলেন যে কেহই উহাকে কুত্রিন বলি ননে করিত লা । এই কতিন 

নাসাগ্রসম্প্র হইয়। ত্রান্ধণ আবার বাজসভাম পুর্ধবং কা করিতে লাগিল ॥ * 

আজ ত্রচ্ষদত্তের পুত্র ছিল নাঃ এক কনা ও এক ভাগিনেন্ন ছিল। তিনে এই দহ 

জনকেই লিন্ে্র কাছে রাখি ললনপালন করিতেন । নিত একসঙ্গে থাকা বুম ও 

কুমাহী পরানের প্রতি নিরতিশয অসুর হইয়াছিলেন। একদিন পাছা অনাঠাবিগক্ে 

ডাকাহঙধ। বলিলেন, জানার ভাগিনেকই এই রালোর
 উ্তরাধিকণী » আলি ইহাকে ভান 

কছিহা বাদপণে অহধিঝ 
করিব 1০ 

কিন্তু ইহার পর হাছা দাবার ভাবি 
লাখিগেনত “তাখিনের 

তি এক 

আগ কোন রাজকুমারী আসি ইহার সহি বিবাহ বেওছ যাইিক । তাহা? পর £২1 

চাছলংধ আভিহিভ করিব * এবং সিএ কোন বছর সত রর 1 সে ডি 

হইলে দাদা লেক 
নাঠিপুণত ₹ইব

া2 সরলা) ॥ ১1৫ হি£ন) রাজা হ
ল £া কাঠ, 

অতঃপর আনা ভাবির লহত
 পরান করিয়া হাসা [বর কহিগেনত এখন হম

 হ₹ ইস 

৫ চছা কাছে €ত বেত আট আনহ ও (হতএচয ঈশা আাহিগ 

হও দি ৫2 কক আব
ি € কহ শখ ৪ এপতনি চা । 

অকাহ াক্অন্বাপট | 

৯ জখনে হস হও 

(২৯১), হকিপুকছ-1৬ক (২৮) 
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প্রথম নিপাঠ 

পৃথক্ বাথিতে হইবে। তিনি ভাগিনেয়ের জন্ত একটা এব* কন্তার জন্ত একটা শ্বতত্র বাসভবন 
নির্দেশ কবিয়া দিলেন। কুমার ও কুমাঁবী উভয়েবই বয়স তখন ষোল বদব , এবং উভয়েরই 
বধ গাট অন্্বাগেব সঞ্চার হইগ্লাছিল।* পৃথক্ হইবাব পর, কি উপায়ে মাঁতুলকন্যাকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে বাহিব করিয়া লইর! যাইবেন, কুমাৰ একমনে কেবল তাহাই চিন্তা 
কবিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি এক উপায় স্থির কবিলেন, তিনি এক দৈবজ্ঞাঁকোঁ 
ডাকাইয় তাহাকে সহস্র মুদ্রা উপহার দিলেন। দে জিজাঁনা করিল, “আমায় কি করিতে 
হইবে, বাবা?” “যা, আপনি না| করিতে পারেন এখন কাঁজ নাই। এমন একটা উপায় 
বণিয়া দিন যাহা অবলম্বন করিলে মাতুলবাঁজকন্যাকে অন্তঃপুর হইতে বাহিব কবিয্না আনা 
যাইতে পারে ।” দৈবজগ বলিল, প্উপায় করির। ধিতেছি, বাবা , “আমি বাজার নিকট গিয়া বলিব, “আপনার কন্যার উপর কালকর্ণীর দৃষ্টি পড়িয়াছে, প্র কালকর্ণা এত দিন ধরিক্জা 
তাহার ঘাডে চাপিয়। আছে যে আপনি তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না , আমি অমুক দিন 
রাজকন্যাকে রথে তুলিয়। শ্মশানে লয়! যাইব। বহুদংখ্যক লোক অস্ত্র শত্ত্র লইয়। তাহার রঙ্মাবিধানে নিুক্ত থাকিবে, বিশ্ত্ দাস দামীও সঙ্গে যাইবে। সেখানে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া একটা শবের উপর শখ্যা প্রস্তুত করিব এবং রাঁদকন্যাকে প্র শয্যায় শোওয়াইয়! অষ্টোত্তর শতঘট গন্ধলে স্নান কবাইব, তাহা হইলেই বাঁনকর্ণী বিদুরিত হইবে ।” এই বলিয়! আমি একদিন ব্াঙ্জকন্যাকে শ্বশানে লইয়া! যাইব। আপনিও সেই দিন কিঞ্ মরিচচুর্ণ লইয়া এব* সাধুধ অনুচরগণ সপ্গে করিয়! রথাগোহণে, আমাদের পৌছিবাব পুব্বেই, শ্মশানে উপস্থিত হইবেন , রথখালি শ্মশানদ্বারেব একপার্খে রাখিয়! দিবেন, অন্চরদিগকে শ্মশানবনে দুক্কায়িত থাকিতে বলিবেন এবং নিজে শ্মশানে গিয়া! মণ্ডলোপরি মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবেন। : আমি সেখানে গিয়া আপনার দেহোপরি শা বাথিয়া ব্লাজকল্যাকে শোওয়াইব, আপনি তখন নাসিকায় ময়িচচুর্ণ দিয়া ছুই তিন বার হাচিবেন। আপনি ইাচিবামাত্র আমর! দকলে রানকন্যাকে ফেলিয়া রাখিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিব। মেই অবসরে আপনি উঠিয়া রাজকন্যাকে গ্রহণ করিবেন, এবং তাহাকে অবগাহন করাইয়া ও নিজে অবগাহন করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবেন।” ইহা শুনিয়া! কুমার বলিলেন, “চমৎকার । এ আত সুন্দর উপায় ।* দৈবজ্ঞা বাজার নিকট গিম। প্ররূপ বলিল ১ রাজাও তাহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। অনন্তর নিঙ্রুমণ দিবসে দৈবজ্ঞা। রাঁজকুমারীকে সমস্ত চক্রাস্ত খুলি! বণিন এবং তাহার রক্ষণ- বিধানার্থ যে বহুমংখ্যক যোদ্ধা যাইতেছিল তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কহিল, “নামি যখন বানকন্যাকে মঞ্চের উপর তুলিৰ তখন মঞ্চের নিষ্বে ষে শব আছে দে হাঁচিবে এবং হাচিবার পর মঞ্চতল হইতে নিশ্রান্ত হইয়। যাহাকে প্রথমে দেখিতে প'ইবে, তাহাকেই ধরিবে। অতএব তোমরা সকলে সাবধান থাকিবে! 

কুমার ইহার পূর্বেই শ্মশানে গিয়। দৈবজঞার উপদেশনত মঞ্চতলে সুতবৎ পড়িয়া ছিলেন। দৈবচগ রাকুমারীকে লইয়। মগুলপৃষ্ঠে উঠিল এবং তাহাকে “ভয় নাই' এই আশ্বাস দিয়! নধেপরি তুলিয়া দিল। কুমারও সেই সময়ে লাসিকান নরিচচুর্ণ দিয়া হাচিলেন। প্র হাচি গুনিবাদাত্র সব্রপ্রথনে দৈবজ্ঞ। বিকট চীৎকার করিতে করিতে বাদকুমারীকে ফেলিয়া রাখি্কা পলাক্ন করিল। তাহাকে পলাইতে দেখিয়। এক প্রাগীবও সেখানে থাকিতে সাহস হইল না), তাহারা অস্থশত্ব ফেলিয়া বে, যে দিকে পারির, ছটা গেল। তখন কুমার পুঝেে যেস্গপ নম্র হইছিল সেই মত সনন্ত করিয়া রাদকন্তাকে লইঙ্া শৃহে গেলেন। দৈবভ্ঞও সাদভতবনে গিঙ্ হ্রক্ঘদত্তকে সংবাদ দিল 1 
*. ইহাতে এব" অস্তাঞ্ত আত্যাহক] হছে বুকা যা তৎকালে যৌধস্নাধগ্ের পৃবে বিবাহ হইত না। 1 হলে 'মহৈকৎশিকা' এই পর আছে। নঙ্ষশিক্মৈষত-_ইংযানী 56০1 শরন্ের বান ॥ 
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পিল স্াসিসপাপিসপাীপিপিসিস্টি প
িপিপি সপ বাপ সসপিস্পিস্িসপসিসসি 57256 

০০১০০০০১৪৪৪ 

রাজা ভাবিলেন, "আমি বান্তবিকই ৬াগিনেরকে কঠ। সম্প্রদান করিব স্থির করিয়াছিলান। 

একত্র লালিত পালিত হই ইহার ছু
ই জনে পারে প্রক্ষিপ্ত দ্বতেব হ্যা বেন এক হইয়া 

গিচ্জাছে।ঃ স্ুতরা” তিনি ত্ুদ্ধ হইলেন লা। তিনি যথাকালে ভাগিনেয়কে ঘাজপদে 

অভিবিক্র কবিয। কাকে তাহার সহিষী কবিঘ! দিলেন। কুমার রাজপদ লা করিয়! 

মহিষীর সহিত পরননুখে বাদ করিতে 
লাগিলেন এব* বথাধণ্ম প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

দেই অধ্রিলক্ণপাঠক ত্রাক্গণ লবীন ভূগতিরও সভাসদ্ হইল । লে একদিন রাজদশনে 

আসিয়। কিয়-ক্ষণ স্্ধ্যাভিমুৰে দীভাইয়াছিল বলি! তাহীৰ কৃত্রিম লানাগ্রের লাম দ্রবীগ্থত 

হইল এব* উহ ভূনিতে পড়িয়া গেল। ক্রাক্ষণ লক্জা অধোনুখ হইন্া। পুহিল। তাহা নেখিয়! 

রাজ! পরিহানপৃব্বক বলিলেন, “আঁচীর্ঘা, কোন চিন্তা করিবেন না৷ হাচি ছারা কাহারও 

কল্যাপ, কাহারও বা! অকল্য ণ ঘটিঘ্া। থাকে । মাঁপনি হাচিয়া নিজের নাপিক ছেদন 

করিয্বাছেল, আদি হাটি! ঝাঁজকনা! ও বাত পাইয়াছি।” নস্তর রানা এই শাথ। পাঠ 

করিলেন $--- 
একের যাহীতে হয় কল্যাণনাধন 

তাহাতেই অপরের আঅনিঃঘটন । 

“ইহাতে নিযৃত শুভ" “ইহাতে শুধু অশ্ু৩ 

হুঢ় জনে এই রুপ বিশ্বসকা
রণ 

হয়ে থাকে বহুবিধ অশাশ্থি ওাঁজন। 

রাজ এই ণাথ। দ্বার! শুভীশুভ লক্চণ সদগ্ধে প্রকৃত তথ্য বলিগ্ক দিলেন। অনপ্তর ভিনি 

গানাদি পু|কণ্ম কৰিযা। দেহান্তে কম্মাহদপ ফলভোগার্থ লোকাস্তরে প্রস্থান করিলেন। 

টির 

[শান্স। হই দেশন্থার। বুঝাইয়। দিলেন যেঃ কোন লক্ষ? নিরবচ্ছিত শুপ্শৃচক বা অনসহচক লৌকের 

বিন [নিতান্ত ভননুলক 1 

সমবধান-তখন এই অসিলক্ষণ পাঠক ছিল সেই অসিনক্ষণ পাঠক 
এর আন ছিলান স্রচ্ছবতের ভাগিপের বা 

১২৭-দকহনশ্দুি গতি 
| 



২৪৯ রি প্রথম নিপাঠ 
৯৯ 

তই বল্ছি তাল কলন্দুক কথ! আমার বাঁধ 
খেয়ে দুধ একটু মুখ বকিয়ে দেখাস্ নাক জাক। 

চি শা 

(নববধান_তখন এই বিকথা তিক্ষু ছিল কলন্দুক এব আনি ছিল।ম সেই বারাণসীশ্রেপ্ঠী। ] 

১২৮- বিড়াল জ।তিক্ক | 

[ শান্তা জেতবসে জনৈক ভগ ভিক্ষুর * সম্বন্ধে এই কথা বলিগ়াছিলেন। শ্রাস্ত। থখন তাঁহার ভণ্ামির কথ। 
ছানিতে পারলেন ৩খন তিনি বলিলেন “এ ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে পুবেবও ভণ্ড ছিল।” অনন্তর তিনি 
সেই অতীত কখা বলিতে লাগিলেন *_7] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্ধদত্তের সময় বোধিসত্ত্ মুষিকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয্লাছিলেন। 
তিনি বুদ্ধিনান ও শৃকরশ1বকের ন্তাক্স বুহদাকায় ছিলেন এব* বহুশত মুষিকপবিবৃত হইয়া 
অরণ্যে বিচঞ্ণ করিতেন ! 

একদিন এক শৃগাল ইওস্তত* বিচরণ করিতে করিতে এ মুবিকযৃথ দেখি! ভাবিতে লগিল 
ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়া খাইতে হইবে। সে মৃষিকদিগের বিবরের অবিদুরে একপায়ে 
ভর দিয়া ও ুর্ধ্যের দিকে সুখ বাধিয়! বাধু পান করিতে লাগিল। বোধিস্বু আহারান্বেষণে 
বিচরণ করিবার সমন্স তাহাকে দেখিতে পাইয়। মনে করিলেন, «এই শৃগাল বোধ হইতেছে 
সদাচারসম্পন।” অতএব হিনি তাহার নিকট গরষ্ন। লিভ্ঞ।সা করিলেন, প্নহাশক, আপনার 
নাম কি?” শৃগাল উত্তর দিল "আমার নাম ধাম্মিক।* “ভূমিতে চারি পা না রাখি কেবল 
এক পায়ে ভর দিয় দাডাইয়া আছেন কেন? “আমি ভূমিতে চারি পা দিলে পৃথিবী সে ভার 
বহন করিত পান্সিবে না, সেই জনা এক পায়ের উপর দাড়াইয়। আছি।” “আপনি মুখ 
বাদান করিম! আছেন কেন? আমি অঙ্গ ভক্ষণ করি না, বাষু মাত্র দেবন ক্রি, সেই জন্ত।” 

শের দিকে মুখ রাখিয। আছেন কেন?+ ক্ু্যকে নমস্কার করিবাব জন্য।» শৃগালের 
কথ শুনিয়া বোধিসৰ মনে করিলেন, 'অহো।। এই শৃগালের কি অপূর্ব সাঁধুতা 1 তিনি 
তদবধি নিজের ধনন্ত অহ্চরসহ সায়"প্রাতঃ এই শৃগাল সন্সযামীকে প্রণাম করিবার জন্য যাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু ঘুবিকের! প্রনিপাতান্তে ফিকসি। যাইবার সময় শৃগাল তাহাদের সব্ব পশ্চাতেরটীকে ধরিয়া তাহার মাম কতক চঝ্রণ করিয়া, কতক গিলিক্! খাইয়া মুখ পুছিথ! দেখাইভ যেন সে কিছুই জানে না। এইরূপে ক্রমে যুষিকদিগের স্*খা! হ্থাদ হইতে লাগিল। 
তহা লক্য করিছা ব্ুষিকের! ভাবিতে লাগিল, "পৃব্রে আাদিগের এই বিবরে স্থান_ সপন হইত লা, আমাদগকে ঠেপাঠেসি করিঘ/ থাকিতে হই৩ + কিন্তু এখন এত ফাক 
হইল কেন? বিবন্গ ত এখন পূর্বের ন্যায় পূর্ণ হয়না! ইহাব কারণ ফি ?+ অনন্তর তাহা বোধিবকে এই কথ। জানাইল। বোধিসবও চিন্তা করিতে লাগিলেন কি হেতু 
খুঁষকদিগের দক্ষ হইতেছে। শৃগালের উপর আহার সনেহ জন্মিল। তখন, ইহার 
টমাস করা আবগ্ক ইহা স্থির করিয়া তিনি শ্গ।লকে এখান করিছ! ফিরিবার সমন্ন অন্যানা হুবিককে অগ্চে ঝ্াবিষ্। শ্বরণ সকলের পশ্চাতে বহিলেন॥ শুগাল বোধিসত্রের উপর লাফাইয়। পড়িল। বোধিসব তাহার চেন্টুত লক্ষ্য করিতেছিলেন , তিনি সুখ ফিরাইয়! বাললেন, *দরে শাল, তোর ত্রতাহ্গান দেখিতেছি ধর্মের অন্য নহে, তুই প্রাণিহি*সার জন্য ধণ্ছের দ্বদা কুলিমা বিচরণ করিতেছিস্)* অনস্তর তিনি এই গাথ। পাঠ করিলেন £__ তুলি ধন ধ্বজ! বক সধাজনে 

পাপাগায় হত কি গোপনে গোপনে 

* চুলে কুহকঞকৃধূু এই পহ তাছে। 



১২৯-_মগিক জাতক। 

সনে বিষ মুখে কিন্ত মধুর বচন
 

জানিবে বিডাল ব্রত লক্ষ
ণ * এনন। 

ছি 

দুধিকরাজ ইহা বলিতে বলিতে লন দির শৃগ্থালের গ্রীবাঁর উপবি উরি 
এউলপ 

তাঁহার হুর নিযে গলনালীতে দংশন করিয়া উহ! ছিন্ন করিয়! ফেলিনেন। ইহাতে শৃগল 

তৎক্ষণাৎ পঞ্ত্থ প্রাপ্ত হইল। তখন অন্য সকল সুধিক ফিরিয়া! সুর স্ব করিয়া শুগা
ঁলের 

দা*ন বাইর চলিয়। গেল । বল! আবহ্যক যে, যাঁহীব| গ্রথনে ফিরিরাছিল তাহা
রাই মা" খাইতে 

পাইযাছিল, বাহার পশ্চাতে ফিবিযাছিল তাহার! কিছুমাত্র পায় নাই। 

ইহার পর সুধিকেরা নির্ভয়ে বাম কপিতে লাগিল। 
২ শীট 

(সমবধীন--তখন এই ভগ্ড তপস্থ
ী ছিল দেই শৃগীল এব আনি ছি

লান সেই হুখিকরাজ। ) 

১২৯-_অসগ্রিক জ
াতক । 

[ শান্ত। জেতবনে অস্ক একজন ভগের'সম্বক্ষে এই কথা বুলিয।ছিলেন। ] 

শশা 

পুরকালে বারাণদীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বৌধিসত্ব 
দুধিকরাছ হইয়া অরণ্যে বাদ করিতেন। 

একদ দাবানল উপস্থিত হইলে এক শুগাঁপ পলায়ন করিতে অনদর্থ হইয়। কোন বৃক্ষকাণে 

নন্তক সংলগ্ন করিয। ধঁডাইয়াছিন। ইহাতে তাঁহার সনন্ত শরীরের লোন
 দ্ধ হইয়া গেল, 

কেবল মন্তকের বে অংশ বুক্ষের সহিত স'লগ্র ছিল সেখানে শিখার সা এক গস ল
োন 

রহিল। দে একদিন এক পার্বত্য হুদে জলপান করিবার সনয় নিজের গ্রতিবিস্বে রোম২%ং 

দেবি! ভাবিল, “এতদিনে আমার জীবিকানিব্বাহেঃ উপায় হইল। অনস্তর বিচরণ কিতে 

বরিতে সে দুিকদিগের গুহ! দেখিয়া স্থির করিল, 'হহাবিগকে প্রতারিত করিদ্। নারিব ও 

খাইব। এই গন্ছলপ করিয়। পুব্যের আতকে যেন হল হইগাছে নে মেইভাবে নুবিক গুহা 

অবিদুরে অবস্থিতি করিতে
 লাগিল। 

বোধিনত্ব আহাবাবেষণে বিচরণ করিতে মিম! শৃগালকে তদবস্থাঁ দেখিতে পাইলেন এব" 

ভাবিলেন, 'এই শৃগাঁল সম্ভবতঃ সাধুন্থভাব ভিনি ভাহার নিকট (গিয়া দিজ্ঞাস। করিলেন 

“নহাপযের নান কি?” শাল বাল, প্আীদার নান অগ্নি তরদাল (১1 এএখানে ক 

চভিপ্রায়ে আসিয্ছেন ?* “তোনাদিনকে বক্ষ করিবান্র নিগিন্ত 1? পতানানিগকে কি 

উপাঙ্গে রক্ষা করিবেন?” “আলি অন্ুলি ছারা শণল! করিতে পারি। তোনরা ধন 

প্রাতঃকানে $ গুহ!
 হইতে বাহির হইয়া! চরাস্থ যাইবে, তখন একঝর তোনাদের সাখা। 

শিব, দাবার নগ্ধাকালে বখন ফিরিবে তখনও গণিব। এই উপায়ে তো
মাদি কে রা 

তে আপনি আমানের বুক 

করিব 9৮ “আপনি উত্তম ব্যযহা করিঘাছেন, 
মানা? এখন হ 

হইলেন বেশ তাহাই হইব * 
্ 

অন্তর হখন মুধিকগণ প্রাতঃকালে গুহা হইতে বার হইত ঠখন পৃঃ[ল হাহা বগিতে 

খণিত-এক, ছুই, ভিন ইত্যাদি । সন্ধ্যার নর তাহর কিঠিয়া আদিলও সে এইনপ পি ঠ। 

ইনার প্র যাহা ঘটল তাঁছ। পুর্ব্ী আহে 
বল হইয়া হি) ও দরু নাধা ্ ন্ষে 

লক চপ 
বস্তি 

ধন্দেহ অন্ত নাহ, উৎরপুষ্ঠির লি 
হমপ্তর তিনি এই 211 পাও কি লল 2০... 

ই জর প্রথা এ শুখালি। ক্ষ 
রর হব 

৪ হয সে জঙ্গই ই £ 

₹) লহ ক নম 
হা । হা

থ ৯৩ ২৮ ফেব ৪) প্র 

১৭ ও হই সজল 
জে আনি এছ ও হখই ছা হা 

৭ ইশ [ক যাক 
সন্বুপর শা এ £ছা ্ 

৬ সস 
চে 

হলিজন, 

ক সপ ভু ৫ 

নটি 



২৪২ প্রথম নিপাঠি 

শিখ! তোমার পেটের তরে, পুণ্যহেতু নয়, 
আবুল গণি দলের হানি কবছ মহাশয়। 
পরিচয়টা! ভাঁলমতে পেয়েছি তৌমর 3 
ভগ্ডামিতে আমর! কভু ভুল্ব নাক আর। 

[7মবধান-_-তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই মুবিক রা । ] 

১৩০--ক্োৌশেক্সী-জাতিক 1* 
[ শান্ত! জেতবলে অবস্থিতি করিবাঁর সময় শ্রাবস্তীবাসিনী এক রমণীর সম্বদ্ধে এই কথ! বলিয়াছিলেন | এই 

রমণীর শ্বামী একজন সীধু ও শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্মণ জাতীয় উপাঁসক, কিন্তু সে নিজে অতি ছুঃশীলা ও পাপর্তা ছিল। দে স্মন্ত রাত্রি অভিসারে অতিবহিত করিত এবং দ্বিনসাঁনে পীড়ার ভাঁণ করিক্স। শুইয়। খাকিত * নংগারের কোন্ 
কাঁজকস্ম করিত ন1। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞান! করিতেন, “ভদ্রে, তোমার কি অস্থখ করিয়াছে ?” সে বলিত, “পেটে বাযুহইয়া কষ্ট দিতেছে।” “কি খাইলে তাল হইবে বল।” “নিক, ধুর, হস্াছু বাণ, অন্র, তৈল ইত্যাদি।” - রমণী যখন ঘে দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করিত, ত্রাণ তাহাই আনিথা দিতেন । সে কিন্ত, ব্রাহ্মণ যতক্ষণ গৃহে থাকিতেন ততক্ষণ, শঘ্যাঁয় পড়িয়া থাকিত , আবার তিনি গৃহের থাহিরে গেনেই জার[দিগের সহিত সময় নতিঝাহিত ব্রিত। ব্রাহ্মণ দেখিলেন কিছুতেই গৃহিলীর উদরবাধুর উপশম হইতেছে না। তখন তিনি 
শান্তার শরণ লইলেন। তিনি একদিন গন্ধমাল্য প্রভৃতি উপহারসহ জেতবনে গিয়া শান্তাকে প্রশিপাতপুরঃদর 
একান্তে উপবেশন করিলেন! শান্ত। লিজাঁস। করিলেন, “ব্রাঙ্গণ, তোমার এতদিন দেখিতে পাঁই নাই কেন 1” 
গণ উত্তর (দিলেন, “আসার ব্রাঙ্গণী বলেন যে তিনি বাঁতশুলে বড কষ্ট পাঁইতেছেন। ভাহীর জন্য আমাকে 
ঘৃত, তৈল এবং উতৎকৃই ভোজা সংগ্রহ করিতে হয়। তাঁহার শরীর এখন বেশ স্থুল হইয়াছে; বর্ণও উজ্জণ , অথচ বাতশুলের কোন উপশম দেখা যায না। ভাথ্যার পরিচয্যায় ধ্যস্ত খাকায় এখানে আসিবার অবনর প।ই নাই।” 

শান্তা এই ব্রান্ষণীর পাপভাব জানিতেন। তিনি বলিলেন, *বা্ষণ, রমপীদিগের এইরূপ রোগ উপশম ন। হইলে কি উধষধ প্রয়ে!গু করিতে হয়, পুত্রাকালে পণ্ডিতের! তাহা তোমায় বলিয়া দিয়াছিলেন : কিস জন্মান্তর পরিগ্রহবশতঃ তাহা! তোমার বেশ ম্মরণু হইতেছে ন। 1৮ অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন £--] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ বরহ্মদত্তের সময় বোন্দিসত্ব কোন উচ্চ ্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া- ছিলেন। তিনি তক্ষশিলায় সর্বশান্তে ব্ুৎ্পত্তি লাভ করিয়া বারাণমীতে অধ্যাপকত! 
করিতেল। তাহার বশ সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। রাজধানীর সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুমাব তাহার নিকট বিগ্যাশিক্ষ! করিত। 

এক জনপদবানী ত্রাহ্ণ বোধিসবের নিকট তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান 1 শিক্ষা করিয়। নিলের সম্পত্তির তৰাবধানা্থ বারাণনীতেই অবস্থিতি করিতেন এবং প্রতিদিন ছ্ই তিন বার বোধিসব্বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমিতেন। ই'হার ব্রাহ্গণী নিতান্ত ছুঃশীলা ও পাপরতভা ছিল। যলতঃ প্রত্যুৎপন্ন বন্ততে যাহা বল] হইল, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটয়াছিল। যখন ত্রাহ্মণ ঝলিলেন, “এই কারণে অবকাশীভাবে আপনার নিকট উপদেশলাতার্থ আসিতে পান্বি না ॥" তখন বোধিসৰ বুঝিলেন রমণী পীড়ার ভাঁণ করিয়। শুই থাকে । তিনি শিষ্যকে ঘোখের অনুরূপ ওধধ বলিয়া দিবার সংকল্প করিলেন । তিনি বলিলেন, “বৎস, এখন হইতে তুনি তাহাকে স্বৃত, ছগ্ধ ইত্যাদি দিওন|। গোশুত্রে পাচ প্রকার ফল প্রস্ৃতি ভিজাইয়া তাহ। একট! নৃতন তামার পাত্রে এতক্ষণ রাখি! দি দবে বে সমন্ত দ্রব্য ভাত্রগদ্ধবিশিষ্ট হয়। তাহার 
শকৌশেয়ী” গে $ চারি বেঘ, ছয় বেদাজ, 

রা পুরাণ, মা সা স্তাছ, ধর্মশাস্ এবং উপবেদ্চতইয় অষ্ট 
» স্যার, ং ঘর অই্টাবশ বিথ্যান্থন বলিঘা গশ্যা। উপবেৰ চতুইছ যথা, আহুবেরর, ধন্থবোষ, গন্ধবংবেদ এবং শশা বা হাপতাবের বা শিশান্ত। 
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পুর, দি, যোত ব1 লা, বাহা পার হাতে লই! 
গৃহিণীকে গিয়! বল, “এই তোঁমাব রোগেব 

অমোঘ উষ্ধ) হয় ইহা পাঁন কর, নয় উঠিয়া! তুলি প্রতিদিন যে অন্পধ্ম কর, তাহাব অনণ 

কান কন্মে প্রবৃত্ত হও এই কথ! বলিয়া, আমি তোনাকে থে গাথ। শিখাইতেছি তাহাও 

পাঠ করিৰে। যদি সে গুষধ সেবনে আপত্তি করে, তীহ। হইলে দি, বৌত বা লাঠি দিয়া 

ছুই চারিবার গ্রহার করিবে, চুল ধবিয়! টানিয়। 
লইয়া যাইবে, কনুই দিক মধ্যে মধ্যে ছুই 

এবার গ্রহীরও দিবে। তুমি দেখিবে গন তখনই উঠিয়া গৃহকম্মে মন দিবে” 
ত্রাহ্মণ 

যে আঁদ্রাঃ বলিয়। গৃছে প্রতিগমন
 করিলেন, উক্ত নিয্মে উধ প্রন্তত কবিলেন, এবং ত্রছ্ষণীক

ে 

বনিলেন, 'ভর্দে, এই ওুঁষধ পান পান কর। পে জিজ্ঞানিল, “কে এই বধের ব্যবস্থা! কবি 

ছেল?” ত্রাণ বলিলেন, “আচার্য; ৮” ইহা! লইয়া যাও আনি পান করিব লা “ইচ্ছা 

পূর্বৃ খাইবেন! বটে ৮ এই বলিস ত্রাহ্মণ দি হাতে রইলেন 
এবং আবার বলিলেন, “হয় 

রোগের অনুব্ধপ গুঁধধ পান কর, নম প্রতিদিন থে অন্রধ্বংস কর তদন্রূপ কাজ ক কব 

অনন্তর তিনি এই গাঁথা পাঠ কবিলেন £ 

যাহা তুদি বল মুখে নত) শর্দে হয়, 

করিতে হইবে পান ওষধ 
নিশ্চয় । 

নুমধুর ভক্ষা কিন্ত করিলে ভৌজন
ঃ 

কন্মশীল। তুমি নাহি 
হবে কি কারণ? 

বল দেখ হে কৌশোয় বলগো! আপা 

ধাক্যে ও ভোজনে 
তব মূমৃত। কৌবীয় ? 

ইহাতে বরাঙ্গনী ভীত। হইল। 
দে দেখিণ আচার্য যখন এ ব্

যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, 

তখন আর তাহাকে প্রতারিত করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং দে উঠচিয গৃহকার
্ধে মন দিল। 

“আচার্য আমার দুঃশীলতা। জানিতে পারিয়্াছেন » এখন হইতে আর এ
কপ পাঁপাচা্র করিতে 

পারিব ন/ ইহ! তাবিয। আচার্যেব প্রতি অত্যত শরধাৰশতঃ নে পাপকর্্ম হইতেও বিরতা
 

এবং ক্রমশঃ শুদ্ধচারিনী হইল ॥ 

[ শ্াবন্থীবাদিনী সেই ত্রাঙ্গনও সস সীসীয় জানিতে 
ছুন” এই জানে শান্তার প্রতি অদ্ধীনিবন্ধন 

অন্চীর তাঁগ করিল । 

সমবধান--৩খন এই দৃম্পতী ছিল সেই দুম্
পতী এবং আমি ছিলান দেই

 আচাব্য!] 
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একদিন তিক্ষুর। ধর্ম সা বমিয়। ঝলিতে 

» এই সময়ে শান্ত) দেখানে উপস্থিত হইয়া 

পু জন্মেও অকৃতগ্
র ছিণ ।* অনন্তর তিনি 

চে 

[শান্তা বেপুবনে দেবদত্তের ঘন এই কথ! বলিয়াছিল
েন। 

ছিলেন "দেখ দেবদন্ত (ক অকৃত্ত সে তথাগতের গণ বুঝে 
ন1। 

ভাহাদের আলোচ্যমীন বিষয় জালিয়। কহি
লেন, *ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত 

দেই অতীত কথ। আরন্ত করিলেন ২] 

পুরীকালে মগধরাজ্যে রাগৃহ 
নগরে বোধিলত্ব এক মগধরাঁজের শ্রেনী ছিলেন । অগ্ঠতি- 

কেটি ধনের অধি
পতি বলিয়! তাহার নাম ছল শশ্রেটী? 1 তখন বারাণদী নগরেও 

অগঞ্নুতি 

কোটি 
নামে আর এক শ্রেটী বান করিতেন। 

হুহার সহিত শ 

৮৮ 
টু ন্বশতঃ গিলিরর শ্রেটীর নহা বিপত্তি ঘ্টল » 

বিশি 
কালক্রমে কোন 

তাহার হি 
রা রঃ তি দারি্রগ্রন্ত ও অনহান্ হইয়া, শব্বশ্রে্

টর নিকট 

সাহায্য পাইবেন এই
 আশার ভার্যাসহ বারাণসী! হইতে পদক্রদে চণিয়া রাদণৃহনগরে বন্ধুর 

৬ 

ক অনস্পদান-অগ্
রহণ। 



বর এরথম নিপাত 
শি সপ পাশ 

আলয়ে উপস্থিত হইলেন। শঙশ্রেচী তাহাকে দেখিবাগাত্র “এসহে বন্ধু” বলিয়! আলিগ্ছন 
করিলেন এবং যথারীতি তাঁহাব দংকাব ও সম্মন করিতে লাগিলেন। এইবূপে কতিপয় দিব 
অতিবাহিত হইলে একদিন শঙখশ্রে্টী জিন্তা সিলেন, প্র, তুমি কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ বল।7 পিলিয় প্রেী ঝলিণন, “ মামার বড় বিপর্, আমি সর্ধন্ধান্ত হইগাছি , এখন তুমি সাহায্য ন| 
করিলে আমার দীড়াইবাব উপায় নাই ।” 

“সাহাব্য করিব বৈকি। তুমি নিশ্চিন্ত হও” এই বলিয়া শঙ্বশ্রেঠী ভাগাগার খুলিয়া তাহা 
হইতে পিলিয় শ্রেষঠীকে চল্লিশ কো স্বর্ণ দিলেন। অতঃপর তাহার স্থাবর, অস্থাবব, দাগদাসী 
প্রদ্থৃতি সমস্ত অবশিষ্ট সম্পত্তিও ছুই দমান ভাগ করিয়া এক ভাগ বন্ধুকে দান করিলেন। 
পিলিয় শ্রেনী এই বিপুল বিভব লাঁভ করিয়া, বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন এবং মেখানেই 
বাধ করিতে লাগিলেন। 

ইহার পর শঙ্শ্রেঠীরও সেইরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইল। এই সঙ্কট হইতে কিরণে 
উদ্ধার পাইব চিন্তা করিতে কবিতে তাহার মনে হইল, “আমিত একবার বন্ধুর মহ1 উপকার 
করিয়াছিলান » তাহাকে আমার সমস্ত বিভবেব অদ্ধী*শ দিয়াছিলাম » তিনি কখনও আমায় 
প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না , অতএব তাহাই নিকটে যাই।” এই সঙ্কর্ন কবিয়া তিনি 
ভার্ধাসহ পঢব্রজে বারাণদী যাত্রা! করিলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়! ভার্ধযাকে বলিলেন, 
' ভদ্রে, তুমি আমার সঙ্গে রাজপথে হাটিয়া গেলে ভাল দেখাইবে না । আমি গিয়া তৌমাকে 
লইর] বাইবার জন্য যানাদি পাঠাইতেছি। তুমি তাহাতে আরোহণ করিয়া বহু অন্ুচর সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করিবে। যতক্ষণ যান না পাঠাই ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর।” ইহা 
বলি তিনি ভার্ধযাকে একটা ধশ্মশালায় রাখিয়। দিলেন, একাকী নগরে প্রবেশ কবিষ! 
পিশিয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এব" শ্রেগ্টীর নিকট সংবাঁদ পাঠাইলেন, প্রাজগৃহ নগব হইতে আপনার বন্ধু শঙশ্রে্ী আগমন করিয়াছেন ।৮ 

পিলিয্» বলিলেন, তাহাকে আদিতে বল ॥ কিন্তু আগন্তকেব অবস্থা! দেখিয়া] তিনি আসল হইতে উখিত হইলেন না, অভ্যর্থনাও করিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, «কি মনে করিয়! আপিয়াছেন? শঙাশ্রেঠী উত্তর দিলেন, “আপনার দর্শনলাভার্থ। “বাসা কোথায় লইয়াছেন ?” “এখন পর্ধান্ত বাস! ঠিক হয় নাই » আমার পত্বীকে ধন্মশালায় রাখিয়া বরাবর এখানে 'আদিয়াছি।” “এখাঁনে ত আঁপনাদের থাকার সুবিধা হইবে না কোথাও বাসা ঠিক করুন গিয়।। সেখানে পাক করিয়। মাহার করিবেন এবং যেখানে ইচ্ছ! চলিয়! যাইবেন। কিন্ধু সামার সঙ্গে আর কখন ও*দেখা করিবেন না।” ইহা বলি! তিনি এক ভূত্যকে আজ্ঞ। দিলেন, “আমার বদ্ধ কাপড়ের খোটে এক আচঢা মোট। ভূপি দাও।৮ সেই দিনই রা ই প্রমাণ উৎকট ধান্ত ঝাড়াইয়। গোলাক্ পুরিয্াছিলেন। অথচ দেই ন এমনহ অক্কৃতন্ত যে যাহার নিকট হইতৈ রা ইতে চল্লিশকোটি স্বর্ণ পাঁইস্বাছিলেন সেই 

পিলিয়ের ভুত এক আড় ছুসি মাপিস্কা উহ! একটা খানায় ফেলিয়া বোধিসত্বের নিকট উপস্থিত হইল। বোদিস্ব চিস্তা' করিতে লাগিলেন 'এই পাপা আমার নিকট চল্লিশ কোট সুুবণু পাইন! এখন আনায় কেবল এক আড়া তুমি দিতেছে! ইহা আমি গ্রঃণ করিব বা আরুহণ করিব লা১ 'অনপ্তর তিনি 'ভাবিলেন, এই 'অক্তজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি আমায় বিনইসর্ধাস্থ আনি বদুত্বক্ষন উচ্ছিহ্ব করিল, কিন্ত নানি বদি এট এক আড়া ভূমি অতি তুচ্ছ বদি গ্রহণ না করি, তাহ! হইলে আমারও বদ্ুত্বব্ধচ্ছেদনের অপরাধ হইবে। মাহা! দু ও নীচননা ভাহারাই ক্ধবন্ধ অলপ বনিয়া গ্রহণ করিতে পরাধুথ হস্ত এবং এইন্পে বদ্ুত্ব বিনাশ করে। অভএব এ যে এফ আড় সি দিল তাহাই এ্রহণ- 

সম পিপিপি 



১৬১-_-অনম্পদানস্জ
াতক | 

২৪৫ 

রি আমার যতটুকু সাধ্য মিত্রধ্জ র্। করি, ইহা! স্থিৰ কবির তিনি কাঁপডের খোঁটে 

মেই ভূদি বান্ধিয় পুর্কোক্ত ধন্মশালায় 
ফিরিয। গেলেন তাহার ভার্ধা। জিদ্রাম। করিলেন, 

আর্াগুজ, বন্ধু নিকট কি পাইবেন বলুন” বোধিমৰ ব্ঝিলেন "ভদ্রে, আনার বন্ধ 

পির শ্রে্টী এক আছ়া ভুলি দিয়া আনত আমাকে বিদায় কবিয। দিয়াছেন 

আপনি ইহা গ্রহণ করিলেন কেন? ইহাই কি চল্লিশ কোটি ধনের অনুরূপ প্রতিদান ? 

এই বলিব বোধিসব্বের ভাষা! রোদন করি
তে লাগিলেন । 

বোধিমব বলিখেন, “ভদ্রে, তুমি ক্রন্দন কবিও না। পাছে তীহাব সহিত মিত্রতাবের 

ভেদ হয় এই আশগ্কাতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে তুনি ছুঃখ করিতেছ কেন 7 

অনন্তর তিনি এই গাথা গাঠ করিলেন ১ 
দিত্রঘন্ত বন্ত বদি তুচ্ছ হয়, 

তথাপি গ্রহণ করিবে তাহা । 

যে দুর্ব সে দান ন! করে গ্রহণ, 

ছিন্র করে নেই নিত্রতা বন্
ধন । 

দিল নোরে বরু ভূসি অন্ধণান
 * * 

তথাপি তাহার রাখিতে সম্মান 

লইলাম উহা নানন্দ অন্তারে , 

মিত্রভ! কি কেহ বিনষ্ট করে? 

অবস্থা বৈগু৭ চিরস্থায়ী নয় « 

মিত্রত! শাশ্বতী সব্হজনে কয় 

কিন্তু ইহা শুনিয়াও তাহার ভাধ্যার ভ্রন্দননিবৃত্তি হইল না! 

শখর্জে্টী পিলিয়কে যে সমন্ত দাস দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক ক্কধাণ ছিল। শে 

ধম্মশালার নিকট দিয়া যইবাৰ সমস শ্রেঠিপত্রীর ক্রন্দন গশুনিয়। গৃহাত্যন্তরে প্রবেশ কৰ্জিল এবং 

ভূতপুক্প গ্রভু ও প্রতুপত্বীকে দেখিতে পাইয়। এবং তাহাদের পাঁদমুলে পতিত হইয়া, ক্রন্দন 

করিতে করিতে জিজ্ঞাস করিল, “আপনারা 
এখানে কেন? বৌধিস তাহার নিকট সমস্ত 

ৃনধান্ত খুলিয়। বলিলেন। তাহ! শুনিয়া দাস বনিল, “কোন চিন্তা নাই, প্রস্থ, যাহা হইবংর 

ভীহ। ত হইয়। গিগাছে।? ইহ! বলিঘ পে তাহাদিগকে নিজের আলগে লইয়া গেল, গন্ধোদ ক 

ছারা স্নান কৰাইল, এখং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোভন কর্ধাইল। অনন্তর থে অন্তান্থ দাদদিগকেও 

ছানাইল, “আনাদেব ভূঙপুবৰ প্রভু এখানে আনিয়ছেন। 
এইরূপে কতিপয্ন দিবস অতিবাহিত 

হইবে সে একদিন মনন্ত দান সঙ্গে লইয়া রাদাসণ গেল এব “দোহাই নহারাজ” বলিয়া 

চীৎকার করিতে লাগিল। 
রাঁজ! তাহাদিগকে ডাকা 

ইসা ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা 
করিলেন । তাহারা 

রাজার নিকট সমজ্ত ঘটন| নিবেদন করিল
। তাহাদিগের কথা শু য়া রাজা উভয় শ্রেহীকেই 

আহ্বান করাইলেন এবং শঙশ্রে্ীকে জিড্রা। করিলেন, “তুমি কি সত্য সত্যই পিশিয়কে 

চল্লিণ কোট সুবর্ণ দিয়ছিলে ? তিনি উত্তব দিলেন, দ্ম্হারান্,। আদার বন্ধু যখন অভাব এও 

হইয়! ত্বাজগৃহ নগরে 
আঁশীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তা যে কেবল চল্লিশ 

কোটি ধন্ দিয়াছিকাদ তাহ নহে তাহার সঙ্গে আমার স্বাবর, অস্থাবর। দান, দাসী প্রভৃতি 

অপর সনস্ত সম্পত্তির অর্ধ পরিনাণও দন 
করিয়াছিলান 

“কেমন হে, পিলিয়, একথা সতা ক?” 

পা) মহারাজ, একথা সত্য রঃ 

আচ্ছা, এই ব্যক্তি বল অভাবে পড়িয় তোমার নিকট সাহায্যের আপার উপ 

কমান করিয়াছিলে কি?
 

ইইয়াছিল, তখন তুমি ইহার উপযুক্ত সৎকা
র ও - 

এক আছা বা তু 

* আট নালিকীয় এক মীন * চারি নালকায় 
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এই প্রশ্ন শুনিয়। পিনিয় নিরত্তর বহিলেন। তখন রাজা আবার জিন্রাসা করিলেন, "তুমি 
না ইহার খোটে এক আঁ! ভূমি বাঁধিয়া দিয়া বিদাগ্ন করিয়াছিলে 1+ গিলিয় এখনও নিরুত্তব। 
অতম্পর রাজ! কর্তবাির্ণঘার্থ অমাত্যদিগের সহিত মণ্রণা করিলেন এব* পিলিয়ের দণ্স্বরূপ 
এই আদেশ দিলেন £__ তোমরা পিলিয়ের গৃহে গিয়া! তাহার সমস্ত সম্পত্তি শখশ্রেঠাকে 
দাও ।” 

ইহ শুনিয়া বোধিসত্ব বলিলেন, মহারাজ, আমি পরের ধন চাই না, আমি বাহ দিয় 
ছিলাম তাহাই প্রতিদান করাইতে আক্তা হউক। তখন রাজা আদেশ দিলেন, বোধিসত্বুকে 
তাহার পুর্বদত্ত অর্থ ফিরাইয়া দিতে হইবে। বোধিসত্ব পুক্রপ্রদন্ত সমন্ত বিভব পাইয়া 
দানদাসীগণে পরিবৃত হইয়া! রাজগৃছে প্রতিগমনপুর্ববক বিষয় সম্পত্তির সুব্যবস্থা! করিলেন। 
অনন্তর দাঁনাদি মৎকম্ম করিয়া! তিনি জীবনান্তে কম্মানুরূপ ফল ভোগার্থ লোকাস্তরে প্রস্থান 
করিলেন। 

[ সমবধান-_তথন দেবদত্ত ছিল পিলিয় শ্রেচঠী এব আমি ছিলাম শঙ্খশ্রেঠী |] 

১২০২--পা্৩ওু্লল জীতিক্ক |* 
[ শান্ত! জেওবনে এ্রলোভনমৃত্র অবনন্বন করিয়া) এই কথা বলিয়াছিলেন । অন্রগাল-্যগখ্রোধ তরুমুলে ? মারছুহিতার। তাহাকে যে প্রলৌভন দেখাইয়াছিলেন এ সুত্র তদব্লম্বনে রচিত। তগবান্ প্রথমে সুত্রণাঠ আরস্ত করিলেন উহার প্রথসা শ এই »₹_ 

ধরি মনোহর বেশ ভুলাইতে মন 
আসিল অরতি রতি তৃষ্ তিন জন।, 
শান্তার প্রভাবে কিন্তু পলাইয়া খেল 
তুলা বেন ঝযুবেগে বিদুরিত হল। 

শাস্ত। আদ্যোপান্ত মমন্ত সুত্র পাঠ করিলে ভিক্ষুগণ ধন্মসঙায় সসবেত হইয়া এই কথার আ!লোচনা করিতে লাঁগিনেন। ভশর| বলিলেন "হো বুদ্ধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! মারকন্যাগণ তাঁহার প্রলোতনার্থ শতসহশ্র দিবারূপ ধাঁরণ করিস! উপস্থিত হইয়াছিল কিন্ত ভিনি তাহাদ্িগের দিকে দৃষ্টিপাত পথ্য্ত করেন নাই। এত পর শান সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় আনিতে পৰি বলিলেন "ভিক্ষুগণ আমি এজন দর্ধপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সব্বজ্ঞ্ব নাত করিয়াছি মৃতরা মারকন্থাদিগের দিকে যে দৃকপাত বরি নাই তাহা আশ্চয্যের বিধগ্ন নহে যখন আমি কেবনু জানপথের পথিক ছিলাম যখন পাপ হইতে মুক্তি নাও করিতে পারি নাই সেই অভীত জন্মেও আমি ইন্দরি়দ যম করিতাম এব সম্মুখে দিবযলাবপাবতী রমণী উপস্থিত হইলেও কৌনরূপ অসদভিপ্রায়ে তাহার দিকে দৃ্িপাত করি নাই। দেই জিতেক্ররিয়তার বলেই আমি তখন মহারান্য লাভ করিয়াছিলাম।* অনন্তর তিনি সেই অতী৩ কথা৷ আরম্ত করিলেন ,_. ] ৯ ৬১১- 
পুরাকালে বারণমীরাজ ব্রহ্ষদত্তের সময় বোধিসব রাজার শওপুত্রের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ হইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার সথকে যাহ! যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমস্ত ইতিপৃথ্বে 

ক এই আহকের পুর নাম (ক জন্য হইল বুঝা যা না। হস্তলিধিত একখানি গালিখ্রস্থে ইহার সদ *ভিরুক মাতক* বলিয়া! লিখিত আছে । 
1 ইহ! বুদ্ধগঞ্থার নিকটবর্তী একটা বটবৃক্ষ। অভ্রপালকেরা এখানে বনিঘা বিশ্রাম করিত বলিয়া ইহার এইকপ নাম হইঘ়াছিল। বুদ্ধব-প্রাতির প্রা পাচ সপ্ত।হ পরে গৌঁতন এখানে যান) এই স্দ্ধে মারকন্যাযা ভাহাকে শলোভন খেধাইয়] ধশ্মই করিতে চেষ্। করে। শা? বুদ্ধকে রলুন্ধ করিতে চে করিয়াছিল শয়তানও কে জম করিতে হেই কহিঘাছিল। বৃদ্ধিত ও ৩চহিত উততের মে এইক্প আরও কতকগুলি সানৃগ্য দেখা হায়। 
5 অংডিল্হে সাথ হে।ধ হতাছি। ও তি. অহ্র1গ, আসক্তি । ইহায় নানান্তর রগ)। তু স্ বাসন! খাকালা। ভোঙেছে)। 
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শশী 

টায়ার হার র
র 

তঘসিবা-জাতকে * বলা হইক্সছে। তখন তক্ষিলাবাসীরা নগরের বহির্ভাগস্থ ধন্মশালায় 

উপনিত হইস্। বৌধিনবৃকে রাজ্যাগ্রহণ কবিতে ন্থরৌধ কিন এবং তিন
ি সন্মতি প্রকাশ করিলে 

তীর অভিষেক বম্পাদনপুর্বক নগব সুলজ্জিত করিল । তক্ষণিল। নগর 
অনরাবতীর নার 

এবং রাঁজভবন ইন্্রভবনের ন্যাপ প্রতীরমান হইতে লাঁগিল। বৌধিসত্ব নগরে প্রবেশ করিয়া 

রা্ভবন্থ ,বুহ কক্ষে নানারদ্রথচিত পালকে উপবেশন করিলেন » তীঁহার মন্তকোপবি 

বা বিরাঁজ করিতে লাঁগিল। তখন তাহাকে দেখিরা। মনে হইল থেন দেবরাজ 

র্ত্যনে'কে অবতীর্ণ হইয্্ছেন । তাঁহার অনাত্যগণ, ত্রাণ, গৃহপতি প্রত্ৃতি প্রজাবুন্ন এবং 

তরি কুমারগণ সব্বালক্ষাবে বিভূষিত হইয়। সিংহাসনে
 চতুষ্ার্থে সমবেত হইনেন, বিদ্যাধরী 

মদৃশী ও নৃতাগীতবাদ্য কুশল যোডশসহত্র নর্তকী নৃত্য, গান "ও বাদ্য করিতে লাগিল » 

তাঁহার শব্দে রাঁজভবন মেঘগর্জননিনাদত অর্ণবকুষ্দিবং এক নিনাদ হইঘা উঠিল) বোঁধিস 

নিজের শ্রী ও দৌভাগ্য অবলোকন করিয়! ভাঁবিতে লাগিলেন, «আমি যদি বগিণীদিগের 

দিব্যন্ধপে প্রদুগ্ধ হইতাম তাহা হইলে 
আনার নিশ্চিত বিনাশ ঘর্টিত, আমি এ গ্রী ও দৌভা

গ্য 

ভোগ করিতে পারিতাম না৷ প্রত্যেকবুদ্ধদিগেব উপদেশানুমারে চলিয়া ছিলান বলিয়াই 

আদার এই অদ্য হইগ্নাছে।” পুনঃ পুনঃ এইকগ চিন্তা করিয়া শেষে তিনি মনের আবেগে 

পু নি্লধিত্ গাথা গাঁঠ করিলেন £ 
প্রাণ পণে পালিগনাছি প্রত্যে 

বুদ্ধের 

কুশল বচন আমি , হই নাই ভীত 

ভয়হেতু শত শত করি নিরীক্ষণ
 , 

পশি নই মীয়াবিশী যর্ষেবী আগারে। 

ভাই আজি মহাহয়ে লভি পরিত্রাণ 

আনন্দ সাগরে হম ভানিতেছে 
প্রাঁ। 

মহীনৰ্ এইরূপে উক্ত গা। ছার! ধন্মবাথ্া করিলেন এবং যথাপান্্র রাজ্যশাদন ও দানাদি 

পৃণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিয়। কম্মানুরূপ ফপ লাঁভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন! 

[সমবধীন-__আমিই তখন তক্ষশিলায় গিম্। রাঁজালাভ করিয়াছিলান। ] 

১৩২৩-দ্রতাশিল-ভ্বী
ৎ তন্ক | 

[শান্তা জেতবনে জনৈক ভিক্কুকে লক্ষ্য কিয়া এই কথ! বলিযাছিলেন। এই ভিক্ষু শান্তার নিকট 

» হইতে কন্মসথান গ্রহণ করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়াছিলেন এবং বধ যাপন করিবার অভিআায়ে কোন আর 

নিকটবর্তী অনুণ্যে বাদস্থান নিদ্দেশ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত প্রথম মাসেই তিনি 

একদিন ভিক্ষার বাহির হইলে 

পর্ণশ(ল। খানি পুড়িক। গেল। তিনি উপসকদ্দিগকে জাঁনাইলেন থে বাসস্থানাভাবে তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে । 

তীহার। বলিল, পদেজন্য চিন্তা কি? আসর! আর একখানি পর্ণশাল! প্রন্থত করিয়া দিতেছি। বিহ মে 

এরূপ ঝলিলেও তাহার! তিনমাসের নখো কিছুই'করিল না। শয়ন, আসনের স্থানাতাবে এই ভিক্ষু কশ্স্থান 

ধ্যানে কিছুমীত্র ফল লাঁত করিতে পারিলেন না,-নিদ্ধিপ্াপ্তি দুরে থাকুক, 
তাহার চি পর্থন্তও দেখিতে পাইলেন 

ল। অনন্তর বর্ধাশেবে তিনি জে বনে প্রতিগদনপুক্বক 
শ্রান্তাকে প্রনিপাত করিয়। একা আসন গ্রহণ কারশেন 

শান্ত। হগত জিরাস। করিয়া! বলিলেন। “কেস, তুমি কণ্ুস্থানধ্যালে নিদ্ধিলাভ করি ত +” তখন, তিক 

কছেকদান যে বে সুথ দুঃথ ভোগ করিয্াছিলেন সমন আদো!পান্ত নিবেদন 

ব্রেন, পপুর্বকালে ইতর প্রাণির পথ তীহাদের পক্ষে কি হবিধাদলক - 

পারিঘাছিল এব" যত 
দিন সুবিধা হিল তভদ্

দিন নিজেদের বাসস্থানে খাকিছা, অহৃবিধ! উপহিত হইবামাহ অন্য 

চলিয়া গিযাছিন॥ যাগ ইতর প্রাণির! করছিল তুমি খানুয হইগা তাহা কছিতে পাহিতে না কেন! নিলে 

বিহা বা অস্থৃবিধ বুিতে প
াঠিলেন। কেন ০ অনন্তর উত্তততিক্কুর অনুরোধে ভিনি

লেই অতীত কখা বলতে 

ং 
াঁয়ন্ধ করিলেন £] 

কক ইহা নাৰ যেখানে হেলা হাতকা বলা হইয়াচহ) 



২৪৮ প্রথম নিপাঠ 
সিল 

চি 

পুরাকালে বাঁরাণসীরাজ ব্র্মদত্তেব সময় বোঁধিসত্ব পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। 
বুদ্ধিসধশরের পর তাহার সৌভাগ্যোদয় হর এবং তিনি পক্মীদিগ্রেব বাঁজপদ লাত করেন । 
তিনি বনমধান্থ কোন হুদের তীরবন্তা শাখা প্রশাখাসম্পন্ন নিবিড়পত্র এক ম্হাবৃক্ষে সানুচর 
বান করিতেন। উদকোপরিস্থিত শাখাবাদী বনুপক্ষী যে মলত্যাগ কবিত তাহা প্র হদের 
সবলে নিপতিত হইত। সেই হ্ুদে চণ্ড নামে এক নাগরাজ বাদ ফবিত। জল নট হইতেছে 
দেখিয়। কুদ্ধ হইয়া দে এক দিন ভাবিতে লাগিল, 'পক্ষীরা আমার বাঁসস্থানে মলত্যাগ 
করিতেছে, জল হইতে অগ্নি উত্থাপিত করিয়৷ এই বৃক্ষ দগ্ধ করিতে হইবে , তাহা হইলেই 
ইহারা পলাইয়া যাইবে ।” অনন্তর যখন রাত্রি হইল এবং সমন্ত পক্ষী আসিয়া! স্ব স্ব শাখায় 
বিল, তখন নে প্রথমে হদেব জল আলোডিত করিল, তাঁহার পর ধূম উদ্দিগরণ করিল এবং 
গবিশেষে তালম্কন্ধ গ্রমাণ অগ্নিশিখা উত্থাপিত করিল । 

জল হইতে অগ্রিশিখা উঠিতে দেখিয়া বোধিসব পগীদিগকে মন্বোধনপূর্বক বলিলেন, “অমি প্রজ্জলিত হইলে জলঘঝ! নির্বাপিত হয়, কিন্তু এখন দেখিতেছি, জলই প্রজলিত হইতেছে , 
এখানে 'আব থাক! যাইতে পা“র না, চল আমর! অন্যত্র যাই ।” ইহা! বলির! তিনি নিন্লিখিত 
গাঁথা পাঠ করিলেন £-_- 

নিরাপদ্ ভাবিয়ছ যেই বাসস্থান, 
সেখানে প্রবল শত্রু হেরি বিদ্ব্যমন। 
ডদ্বকের মধ্যে দেখ জলে হুতাশন 

এই বৃক্ষ ছাড়ি কর অন্যত্র গমন। 
নির্ভর ভাবি বাঁ লইলে আশ্রর, 
অদৃষ্ের দোষে সেই ভয়হেতু হয়। 

ইহ বলিয়া বোধিনব নিজের আও্ঞান্বন্তী পক্ষীদিগকে লইয়! অন্যত্র উডিয়। গেলেন। মাহার। তাহার কথ! ন! শুনিয়া সেখানে রহিল, তাঁহারা বিনষ্ট হইল। 
[কথাস্বে শান্। সত্যচতুষট় ব্যাখ্য। করিলেন , তাহ। শুনিষ্। ভিক্ষু অর্ধ প্রাপ্ত হইলেন। সনবধান--তথন বুদ্ধশিখ্যের| ছিল সেই আজ্ঞাবহ পক্ষিগণ এবং আমি ছিলান পক্দী(দিগের রাদা। ] 

১৩৪-__ব্যালশ্পোলন-আীতিক। 
( সাঙ্কাশ্য! নগরের দ্বারে শান্ত! সংহ্ষেপে যে প্রশ্নের মন্ত্র বলেন, ধন্ম দেনাপতি সারীপুজ্র তাহার বিশুত ব্যাখা। করিদাছিলেন। সেই উপলক্ষে শান্তা গেতবনে এই কথ! বলিয়াছিলেন। ইহার অভীতবন্ত এই £-_ ] 

পুরাকালে বারাণসীরাছ ব্রক্মদত্তের সময় বোধিসৰ যখন অরণামধ্যন্ধ আশ্রমে দেহত্াগ 
কমে, তখন তিনি “নৈবসংজ্ঞা নাং” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন । বোধিসবের প্রধান শিষ্য এই বাক্যের যে ব্যাথা। করিলেন, অস্তান্ত* তপশ্বীরা! তাহ। গ্রহণ করিলেন না। 
তখন বোধিসত্থ 'আাভাশ্বর দ্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনপূর্ধাক আকানে আাদীন হই এই গাথা 
পাঠ করিলেন ২, 

সত হুঃখমন, ছহঃখএনংজাা। 

ছাড় £ই হুল্ে ভাই, 
কলুধবিহীন ধ্যানহখ যাহা, 

সুখের আগার তাই! 
এই উপদেশ দিবা বোধিসস্ প্রধান শিষোর প্রশংস। করিয়া অঙ্ধলোকে গমন কগিলেন।। অতচর গন্য হাপসণণ প্রধান শিষোর বাক্যে শ্রদ্থা স্বপন করিল। ৯৯৩২ 

[সংবহার-_হখন সাহীপুহ ছিল সেই প্রধান তথা £ এবং আনি ছিলাহ সহাতক্ক। ] 



১৩০ চিত্দ্রীভা-ভাতন্ক । 

[শান্ত নাঙ্কাঠ। নগরের ছবারে সংক্ষেপে থে প্রশ্নের সর্ব বলেন, স্থবির সারীপুত্র তাহার বিন ব্যাথা 

করিয়।ছিলেন। তদুপলক্ষে শান্ত! জে৩বনে এই কথ! বলিয়াছিলেনঃ-_ 1 
88068838888 

পুরাকালে বারাণসীরাজ ত্রহ্মদণ্তের লন বোধিনন্থ যখন তপোবনে দেহত্যাগ করেন, তখন 

তিনি শিদ্কদিগের প্রশ্নের উত্তরদানকালে চন্দ্রীভা নুর্য্যাভা” এই বাক্য বলিয়া! আভাম্বর লোক 

প্রা হইস্বাছিলেন। * তীঁহার প্রধান শিষ্য এই বাক্যের থে ব্যাখ্যা কবিলেন, তাহা অস্ত শিষ্য- 

দিগের মনঃগৃত হইল নাঁ। তখন বোধিদব প্রত্যাগদনপুর্বক আকাশে আসীন হইস্জা এই 

গাথ। পাঠ করিলেন £_ 

জোযাতত্রা, রৌদ্র + এই কৃত নদী একমনে চিন্তা। করি 

আবতক ধ্যানে খাঁ ত্রদ্লৌকে পরলোক পরিহরি। 

বোধিমত্ব ভাপ্দ্রিগকে এই উপ
দেশ দিয়। এবং প্রধান শিব্যুকে প্রশংসা কবিয়া ব্রহ্মলোকে 

প্রতিগঘন করিলেন টি 2০ 

বমবধান -তখন সারীপু্র ছিল সেই প্রধান শিষ্য £ এবং আমি ছি
লাম মহাএনা । 

১৩৬-্ুুবর্শহহস-জ
াতিস্ত 

[ শান্ত। জেতবনে স্থুননন্দা। নামী ভিচ্ষুণীক
ে লক্ষ করিয়। এই কথ। বূলিয়

াছিলেন। 

্রবন্থীবামী জনৈক উপাসক ভিগুনী
দিগকে রহুন দান করিবার সর করিয়া ক্ষেত্রপারকে বলির ছিলেন, 

"বনি ভিন্ুণীর রহুন চা
(হতে আেন তাহা হ

ইলে প্রত্যেককে ছুই তিন গণ্া 1 দিবে।* তদদব্ধ ভিক্ষুণীর) 

বহনের জন্য কথনও ভাহীর গৃহে, কখনও তীহার ক্ষেত্রে যাঁইতেন। 

একবার কোন পব্বাহে এই উপানকের গৃহে রন ফুরাইয়! গিয়াছিল ভিম্বনী স্থ'লদন্দ৷ নব লইয়া 

রহুনের জন্য উপস্থিত হইয়া শুনিল, গ
ৃহে আর রন নাই, সদন্ত নিঃশেষ হইয়াছে, কালেই তাহাদিগকে ক্ষেত্রে 

যাইতে হইবে। তদনুসারে ছুলনন্দ! দ্েত্রে শিক প্রচুর পরিমাণে রঙ্গুন তুলিয়া! লইল। তাহ! দেখিয়া! ক্ষেত্রপাল 

বিরক্ত হইর1 বলির, +(উক্ষ
ুণীর! কিরূপ প্রকৃতির লোক ? পরিন1 বিবেচন। না করিয়া যত পাকিল রহন লইয়া 

গেল।” ইহাতে, যেসকল তি্ুনী অলেই সই তাহারা বড কত হইবেন এবং ভাহাদিগের কথা শুনিয়। 

ভিক্ষুরীও বিরক্ত হইলেন অনগ্তর ভিগ্কুরা। ভগবানকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। 
ভগবান সুলনন্দাকে 

তির্কার করিয়া! বলিলেন, গভিগ্ুগণ, যে ছরাকাজ 
পেলিজের গর্তধারিখীর প্রতিও কঃ ও অপ্রিয় ব্যবহার 

করিত থাকে। এরূপ লেকে অদীক্ষিতদ্িগকে দীর্ঘ) ফিতে গারে না, দীক্ষিতদিগকেও বীধ্যসপ্পহ্ করিতে 

পায়ে না; ইহাদের বুদ্ধির দোবে ভিচ্ষ ভুর্গভ হয়, লক্কতিক্ষাও স্থারী হর না। পক্ষান্তরে যাহার! অজেই সন্ত, 

তারা অনীক্ষিতদিগকে দীক্ষিত এবং দীক্ষিতরিগকে বীধাদম্পহ করিতে পারে। যেখানে [িক্ষা দুর্গত 

সেখানেও তাহার! ভিক্ষ। পা, এবং লন্তিক্ষী দ্বারা তাহার। অনেক ছিন চালায়)” এইক্সপে ভিক্ষুদিগরকে 

রত শি দি শা বজিলেন, পছুলননা বে এবারই অভিমত দেখাইযাছে, এমন নহে * পু নে এই 

্রন্ৃতির পরিচয় ছিয়াছিল
 ।” অন্স্তর তিনি দেই অতী

ত কা আত্বন্ত করিলেন ১) 

পুর্নাকালে বাঝাপনীরাজ
 ত্রদ্ধদতেই সদয় বোধিসন্ধ কোন হ্াহ্মণকুলে অন্মগ্রহণ করিয়া, 

ছিলেন। ব্যঃপ্রান্তির পর দস
কুলদাও এক ত্রাঙ্গণকনার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল | 

রী 
এই হম্নর গর্ভে নন্দ, লন্বব্তী ও স্ুন্দ নন্দা নানে তাহার তিলউী কন্যা দন্মে। অতঃপর 

ভি কহ (১৯ পু শ্রহযা )। ধ্যানের বে বহার [বক ছখাৎ 

* সহ অবহাত বুত্্ এবং হৌজ 

ঘুক্রি প্রয়োগ খ্যকে
ন। তাহার নাম অ

ধিতরকধ্যান ।? 

1 'গওিকা (ওক)
 পঞ্থআত 

ক স্ 



২৫৪ প্রথম নিপাঠ 

বোধিমত্বের মৃত্যু হয়, কাজেই তাহার পত্বী ও কন্যাত্রয় প্রতিবেণীদিগের গৃহে কাজকম্ম 
করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। 

মানবদেহ ত্যাগ করিয়! বোধিলত্ষ স্থুবর্ণহংমব্ধপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং জাতিম্মর 
হইলেন। বয়ঃপ্রপ্তির পর একদিন তিনি নিজের সুবর্ণপশ্চাবত পরম রমণীয় বিশালদেহ 
দেখি! ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি পুর্বজমে কি ছিলাম? অমনি তাহার ন্্রণ হইল তিনি 
পূর্বজন্মে মনুষ্য ছিলেন। তখন, তাহার ব্রাঙ্মণী ও কন্যারা কি উপাক্কে জীবিকা! নির্বাহ 
করিতেছে ইহা চিন্তা করিয়া তিনি জানিতে পাঁরিলেন তাহার! পরুগৃহে দাদীবৃত্তি দ্বারা অতিকষ্টে 
কাল কাটাইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, “মামার পাঁলকগুণি কুটিত সুবর্ণের* ন্যায় ১ আদি স্ত্রী 

ও কন্যাদিগকে এক একটা পালক দিব, তাহারা ইহ! বিক্রয় করিয় স্ৃথে স্বচ্ছন্দে থাকিতে 

পারিবে” এই স্কল্প করিয়া! বোধিসত্ উড়িয়া গিয়! তাহাদের কুডে ঘরের দাঝের আডার এক 
পাশে গিয়! বদিলেন। 1 তাহার! জিজ্ঞান। করিলেন, "প্রভু, আপনি কোথা হইতে আদিলেন ?% 
বোধিস্ব বলিলেন, “আমি তোমাদের পিত। , নৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হইয়া জন্মলাভ করিয়াছি। 
আমি তোঁমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছি, এখন হইতে তোমাদিগকে আর পরগৃহে দাসীবৃত্তি 
করিয়া দিনপাঁত করিতে হইবে না, আমি এক একটা পালক দিব , তাহা বিক্রয় করিয়া হে 
শবচ্ছনো থকিতে পারিবে ।” ইহা বনিয়! তিনি তীহাদিগকে একটা পালক দিয়! চলিয়! গেলেন। 

তদবধি বোৌধিসক মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া আমিতেন এবং তীাহাপ্দগকে এক একটা পালক 
দিয় যাইতেন। তাহাতে ব্রাহ্গণীর প্রচুর অর্থলাঁভ হইত এবং তিনি পবম্স্থথে জীবিকানিব্বাহ 
করিতেন। কিন্ত একদিন ত্রাঙ্গণী কন্তার্দিগকে বলিলেন, “ইতর প্রাণীদিগের চবিত্র বুঝ ভার , 
তোদের পিতা যে কখনও আপা বক করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? তাই বলি, সে 
এবার খন আসিবে, তখন আমর! তাহাঁব সবগুলি পালক ছিডিয়! লইব।” কিন্তু পিতার বন্ত্রণা 
ইইবে ভাবিয়া কন্তার! এ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। ্রাঙ্মণী কিন্তু কিছুতেই নিজের 
ছরাকাজ্ফা দমন করিতে পারিল না। অতঃপর একদিন বোধিসন্ব তীঁহাদের কুটারে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, “আর্যপুত্র, একবার আমার কাছে আহবন।* বোধিত্ তাঁহার নিকটে 
গেলেন ১ তিনি তাহাকে ছুই হাতে ধরিয়। দনন্ত পালক উপাভিয়া লইলেন। কিন্তু বোধিসত্ের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইল বলিয়া কোন পালকই হিরগ্নয় রহিল না, তৎক্ষণাৎ বকের পাঁপকের 
ন্যায় হইয়া গেল। 

ইতর পর বোধিসত্ব চণিয়। বাইবার জন্য পক্ষ বিস্তার করিলেন , কিন্তু উড়িতে পারিলেন 
না। তখন ব্রাঙ্মণী তাহাকে একটা বড় জালার মধ্যে ফেলিয়া দিয়! খাবার দিতে লাগিলেন। 
কয়দিন পরে বোধিসত্ের নূতন পালক উঠিল, কিন্তু মেগুলি সমস্ত শী! হইল। অনন্তর 
তিনি উড়িয। স্বস্থানে চলিয়া! গেলেন, আর কখনও পত্ধী ও কন্যার্দিগকে দেখিতে আদিলেন না । 

শি শশী 

1 কথাস্তে শান্ত! বলিলেন “ভিঙ্পগনণ তোনর। দেখিতে পাইলে থে ইুললন্দ' এজন্মের ন্যায় পুব্বেও দুরাকাজণ পরায়ণা ছিল। সেই ছুরাঁকাক্ষাবশত, পুক্বজন্মে সে সুবর্ণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল এজস্সেও রহ্ছন হইতে বঞ্চিত হইবে। কেবল তাহাই নহে তাহার 'লাভাতিশয়ে সমস্ত ভিক্ষুণী বম্রদায়ের তাগ্যেই আর রহুনপ্রাপ্তি ঘটবে না। ইহা দেখিয়া তোমরা নোত স যত করিতে শিখ ভিস্ষালন্ জব বই অল্প হউক ন| কেন, তাহাতেই অন্তষ্ট হইতে অভ্যাস কর” অনন্তর তিনি এই গাখ বলিলেন £-_ 
যাহা পাও তাহাতেই তুষ্ট রাঁথ মন 
পাপাচারে রত সদ! অতিলোভী জন। 

ক পেটা মোন! 
1 মুলে পিট্ঠব,মকোটি* এই পৃ আছে। 
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দে।ণার পালক গেয়ে প্রয়োজন নত 

হয়েছিল ত্রাঙ্ঘণীর স্বচ্ছলতা! কত ঃ 

নদন্ত পালক কিন্ত যুগপৎ হরি, 

পুনঃ কষ্ট পেল দেই দাদীবৃত্ত
ি করি । 

শান সুলননাকে বিত্তর ত২ননা করিয়া এই ব্যবস্থা করিলেন
 যে রহুন ধাইলে ভিঙ্গুীদিগকে পয়শ্চি 

করিতে হইবে। 
- 

১ 2 

[দনবধান-_তখন স্ল্নূ্ণ। ছ
িল সেই ্রাঙ্ষনী ; তাহার ভগ

ীরা ছিল ্রাঙ্গদীর বস্তা, এবং
 আনি ছিলাস সেই 

সথবপূরাজহংন।] 

শিষপের গর্থে সবৃডিত্বপ্র্থতি হংসী
র কখ। আচে? লা ফন্টেনের গ্রস্থেও সুবর্ণপর্ণবিশিষ্ট হংসের কথ! 

হাছে। সবরহংস-জাতকই বোধ হন্র এই কথাদয়ের বীজ।] 

১৩৭-ল্ভ্রুজীতস
্চ 1৯ 

[কাণ। নামী এক রদখীর মাতার থকে ভিগ্ুদিগকে থে উপদেশ রেওয়! হইছিল, তদুগলক্ষে শান্ত। 

জেতবনে এই কথ। বলিয়াছিলেন। এই রূমণি একজন শবন্তীবমিনী আোতাপন। আঁধ্যতাবিক। ; কন্যার 

নমানুসঠরে লোকে ইহীকে কাঁণার মাতা বলিক। ডাঁকিত। 
তিনি গ্রসাস্তরূবাসী সজতীহ় এক পুরুষকে কন্তা 

দান করিাছিলেন। একন| ক1৭1 কোন কাযোপলচে তাঁহীর মাতার নিকট আসিঙ্জাছিল £ করেক দিন পরে 

ভাঙার স্থাদী লোক প1ঠইয়। সংবাদ দিল, আনার ইচ্ছ। কাণ। এখন ফিরিয়া আইনে” দুতদুধে এই কণী 

শুনিয়। ক তাঁহীর মাতার অনুমতি চাহিন। 
মাতা বলিলেন, "এতদিন 

হাতে যাইবি? একটু অপেক্ষা কর, কিছু পিঠ। তৈয়ার করিক্। দিতেছি।* কাণীর মাতা পিই প্রস্তুত 

করিতেছেন এমন সগয়ে এক ভি ভিকষীচ্যা় সি
 ভার বাটাতে উপস্থিত হইলেন। উপাধিকা। ভাহাকে 

বদাইয়! পাত্রপূর্ণ করিয়। পিষ্টক দা
ন করিলেন $ তিনি বাহিরে গিয়। অন্য একজন 1৩ 

তখন দ্বিতীয় ভিক্ষুও উপসিকার 
গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং

 একপাত্র পিষ্টক পইলেন। 
আবার স্কিতীর ভিক্ষু দে 

স্থান হইতে গিয়া তৃতীক্ন এক ভিক্ষুকে এই কথা ভান।ইল
েন, এবং তিনিও আয় 

পূর্বববৎ পিষ্টক পাইলেন। 

এইরূপ উপ1দিকা। একে একে চাঁরিজন ভিক্ষুকে দান করিলে
ন বলিয়া ভীহার দস্ত পিষ্টক নিঃশেষ হইল ঃ কাঁজেই 

দে দিন কণার পতিগৃহে গমন হইল ন
।। তাহার পর কাঁণার ব্বামী একে একে আরও

 দুই দুত পাঠাইল , শেঘের 

দুতকে বলি দিল, সকাণ। যদি না আইদে তাহ! হইলে আমি অন্য স্ত্ী বিবাহ করিব ।” কিন্তু এবারও 
তাহ! শুনিয়। কাণ! 

উক্তরূপে কাণার গমনে বাঁধ! পডিল। তখন কাথার স্বামী ভাষ্য।দ্তর আহ? করিল এবং 

রোদন করিতে লামিল। এই বৃত্তান্ত শুনিয়। শানড। পুববাতে পীত্রচীবর গ্রহ পুব
্বক কাণার মাতার গৃহে গমন 

করিলেন এবং দিদদিষ্ট আসনে উপবেশন পুর্ববক জিক্ঞানিলেন, "কটা! কান্দিতেছে কেন?” কাঁপা মাতা ভাহার 

নিকট মমন্ত ঘটন। নিবেদন করিলে
ন । তাহ! শুনিগ শান্ত। দেই উপাসিকাকে আঙ

ান দিদা ধর্দুকথ। শুনাইলেন 

এবং আসন ত্যাগ করিয়। বিহারে ফিরিয়া খেলেন! 

এদিকে ভিক্ষুদজ্বে রাষ্ট্র হইল ষে সেই চাঁরিজন ভিক্ষু প্রন্থত পিষ্টক রহ? করিয়া তিন তিনবার “কাধার 

পতিগৃহগমন বন্ধ করিঘ়ীছেন। 
একদিন সমস্ত ভিন্ষু ধর্মনভাঘ সনবেত হইয়া এই কথার আলোচন।। করিতে 

লাগিলেন) ভীহীর। বলিলেন, “শুনিতেছি, চাঁরিজন ভিক্ষ, কাণার মাতা যে পিষ্টক পরত করিয়াছিলেন তাহ! 

খাইয়া, তিন তিনবার ক
াণার পতিগৃহগদসের 

অন্তরায় হইয়াছেন এবং
 তৃ্দিবন্ধন কাশ স্বামী কাথাকে পরিত্যাগ 

করিছাছে বলিয়া! সেই মহে।পাসিকা
 অত সনঃকষ্ট পাইক্াছেন 

এই সমন শান্তা সেখানে উপস্থিত হইঙ্ক! 

উহাদের আলোচ্যদান বিষন্ন জানিতে পাঁরিলেন 
এবং কহিলেন, “এই িক্ষুচতুষ্টঘ যে কেবল এনে কার 

হাতার পিষ্টক খাইয়। তাহার কষ্টের কা হইয়াছে তাঁহ। নহে ঃ পুক্রেও ইহা
রা এইরূপ হইগ্রাহিল। “অনন্তর 

ভিনি মেই অতীত কথ আর্ত করিলেন 2] 

বোধিসব পাধণকুউক কুলে? জন্ম গ্রহণপুর্ববক 

গুর।কালে বারাণসীরা ব্রহ্মদতের 

বয়ংপ্রাধির পর সে
ই ব্যবসাকে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লা

ভ করিয়াছিলেন। 

* বক্রস্পবিক়াল। 
নর 

$ পাপ কুষ্টক-যে পাথর 
কাউ। নানাকপ অ্রৰ্য পরশ্্ুত । 



২৫২ প্রথন নিপাঠ 

 আরীরাজোর কোন খানে এক লহাবিতবনানী তের ছিল জব আদ 
কোটি সুবর্ণ সঞ্চিত হইয়াছিল। তাহার ভাঘ। মৃত্যুর পর ধনন্বেহবশতঃ সুবিকরূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া! এ ধনের উপর বাঁ করিত। কালক্রনে একে একে যৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার 
নেই শ্রেণ্টিকুল লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল; শ্রে্ী নিছে দেহত্যাণ করিয়াছিলেন, সে এাসও উদ্দাড় 
হইয়ছিল। যে নময়ের কথ! হইতেছে তখন বোধিস এই পুরাতন গ্রানস্থানে প্রস্তর তুলি কাটিতেছিলেন! ধনরস্িনী সেই সুষিক! আহারার্থ ইতত্ততঃ ধিচরণকালে বোধিসস্থকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয। তাহার প্রতি 'অনুরক্তা হইল এব চিন্তা করিতে লাগিল, “আমার বহু ধন 
অকারণ নষ্ট হইতেছে » এই ব্যক্তির সহিত মিলিত হই! উহা! ভোগ করা বাউক।, ইহ! 
স্থির করিয়। সে এক দিন একটা কাঁহণ * নুখে লইগ্া বোধিসত্বের সন্গুথে উপস্থিত হইল। 
বোধিম্ব তাহাকে দেখিয়া মধুরবচনে দিভাদ1! করিলেন, “মা, তুমি কাহণ দুখে লইয়! আসিয়াছ কেন?” সে বলিল, “সৌম্য, ইহা লইয়া তোমার নিন্দের ভোজ্য সংগ্রহ কর, 
আমার লন্যও মা*ন ক্রয় কমিয়! আন।* “বেশ, তাহাই করিব, বলিয়। বোধিদত্ব কাহণটা লইয়া গৃহে গেলেন এব* এক মাষার নান আনিয়া সুধিকাকে দিলেন। মুধিকা উহ! লইয়া 
নিজের বিবরে গেল এব* যথারুচি ভোজন করিল। তদ্বধি মুষিক1 প্রতিদিন বোধিসত্বকে 
এক একটা কাহণ দিতে লাগিল, তিনিও তাহার জন্য না*স আনিতে লাগিলেন। 

'অ৩*পর একদিন এক বিড়াল এ নুধষিকাকে ধরিল। সুধিক! বলিল, “সৌনা, আমার মারিও ন11” বিড়াল জিজ্ঞাসিল, “ফেন মারিব না ? আমি যেক্ষুধার্থ হইয়াছি এব* মা'ন থাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।” “এক দিনই নাঁ*স খাইতে ইচ্ছা হয়, ন নিত্য থাইতে ইচ্ছ! হয় ?” 
“পাইলে ত নিত্যই থাইতে ইচ্ছ। হয়।* “যদি তাহাই হয় তবে তোমাকে প্রত্যহ মা*ন দিব, 
আমাকে ছাডিয়! দাও) “আচ্ছা, ছাড়িয়া দিলান, কিন্ত সাবধান মা*স দিতে যেন ভ্রাট না! হয়।” ইহা বলিয়া বিড়াল মৃষিকাকে ছাড়িয়। দিল। সুষিকা তদবধি নিজের জন্য আনীত মা*ন ছুই ভাগ করিয়! এক ভাগ বিড়ালকে দিত এব এক ভাগ নিজে খাইত ] ইহার পর একদিন অন্য এক বিড়ালে সেই মুখিকাকে ধরিল এব* দে তাহাফেও এপ ুঝাইস্া মুক্তি লাভ করিল । তখন হইতে মাস তিন ভাগ করি! মুষিকা তাঁহার এক ভাগ থাইত। অনন্তর আর এক ব্রিডালে তাহাকে ধরিল এব মে তাঁহার লহিত উক্তন্ষপ নিরন করিয়া মুক্তিলাত করিল। তখন যান চারি ভাগ হইতে লাগিল। তাহার পর আবার আর এক বিডালে তাহাকে ধরিল এব* তাহারও সহিত এ নিয়ম করিয়! সে মুক্তি লাভ করিল। তখন হইতে মা স পাচ ভাগ হইতে লাগিল। পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র না সখাইয়া অল্প/হার বশতঃ মৃষিকার রক্তমা*ন শুক হইল, সে নিতান্ত রুশ ও ছুব্ধল হইক্া! পড়িল। বোধসত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, তুমি এ৩ ক্কশ হইতেছ কেন? মুধিক! তাহাকে সমন্ত বৃত্তান্ত বলিল । বোধিসত্ব বলিলেন “তুমি এতদিন আমাম্গ এ কথা বল নাই কেন ? ইহার যে প্রতীকার আছে তাা আমি জানি।, ইহা বলিয়া মুষিকাকে আশাস দিয়া বোধিসত্ব সধাক্ষটিক পাাঁণ দ্বারা? এক গুহা প্রস্তুত করিলেন এব* উহা আনিস মুষিকাকে বলিলেন, “মা তুমি এই শুহায় প্রবেশ করিয়। যে আপিবে তাহাকেই পরুষব্চল দ্বার! উত্তেলিত করিবে। ইহা শুনিয়া মুখিকা সেই গুহার ভিতর গিস্সা রহিল। অনন্তর এক বিড়াল আসিয়া বলিল, “আমায় মা*স দাও । মুধিক! বলিল “অরে ধর্ত বিডাল, আমি কি তোর মাস যোগাইবার চাকর? মা*দ খাবি ত নিজের পুতের মা*দ খা ।» বিডাল জানিত লা যে মুষিক! স্ফটিক 

ই কাধ কহাপণ (কার্ধাপপ) ইহ! তৎকালপ্রচলিত এক ভ্রকার মুদ্রা হুণরৌপ্যাি উপাদানের তারতম্য বশত ইহার মুন্যেরও তারতম্য ছিল € ১৩শ পৃষ্ঠের টাকা ভষ্টব্য)। + অর্থাৎ অতি নিম্মল স্কটিক। 



১৩৮--গোধা জাতক । 
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সাপ উপোস 

রি 

স্পা সপ পি ১ 

খ্রহার ভিতর আছে ১ দে কৌপবশে, “সুধিকাকে এখনই খাই! ফেল
িব' মলে করিয়া সহদা 

এমন লম্্ দিল যে স্ফাটক গুহায় লাগিয়। বক্ষচছলে দীরুণ আঘাত পাইল, তাহার হৃৎপিণ্ড 

বিদীর্ণ হইয়। গেল, চক্ষু দুইটা কোটর হইতে ঝাঁহির হইয়া! পড়িল, সে তৎক্ষণাৎ মার্জারলীল! 

সংরণ করি এক প্রতিচ্ছন্ন স্থানে পড়ি! গেল। এই উপায়ে একে একে চারটা 

বিভালই বিনষ্ট হইল এবং তদবধি
 মুধিক! নির্ভর হইয়। ৰোধিমবকে প্রতিদিন ছুই তিন কাঁহণ 

দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে মে মদন্ত ধনহ বোধিসবকে দান করিল। বোধিমৰ ও 

ুধিকা বাবজ্ছীবন মিত্রত। অনু রাখিয়া দেহান্তে কণ্মাহরণ গতি প্রাপ্ত হইলেন। 

[কথান্তে শৃন্ত। অতিসমুদ্ধ হইয়। এই গ1খা
 পাঁঠ করিলেন £- 

লোভ পাইলে শ্রথন আঁদে একট বিড়াল, 

দুই, ভিন, চার তাঁহীর পরে অর পালে পাল 

আমলে! ধেমন বিড়ালের দুল মাস খাবঠর ভরে » 

স্ররটিকগুহার চোটে কিন্ত সবাই শেষে মরে! 

টিরি56056782 

সমবখান_-তখন এই চারি 
ভিন্ষু ছিন দেই চারি বিড়া

ল, মুধিক| ছিল কাপর মত] এব আমি ছিল।ন সেই 

গয।বকো টক মণিকার | ] 

১৩৮ গো 1-জোতিশ
্ ॥ 

[ শান্ত। জেতবনে এক ভণকে লক্ষ্য করিয়। এই কথ বলিযাছিলেন। ইহার প্রতাৎগন্র বন, গুলে 8 

জাতিকে (১২৮) যেকুপ বলা হইয়াছে, তাহার সদৃশ ।* ] 
৬৯ 

পুরাকালে বারাণনীরাছ ত্রক্মদত্তের সম বৌধিন গোধাযে!নিতে জন্মগ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন। শ্রী সুময়ে গঞ্চবিধ 
অভিজ্ঞাসম্পন্ন এক তাপন কোন প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটবর্তী 

বনদধ্যে পর্নশাল। নির্দাণ করিয়। তথাস্গ বা
ন করিতেন। গ্রামবাসীর! তীহাকে বথেষ্ট ভক্তি 

রন্ধা করিত। বোধিসব কী তাঁপসের চঙক্রদণ স্থানের এক প্রান্তে এক বন্দীকে বাল 

করিতেল। তিনি প্রতিদিন ছুই তিন বাগ ধন্মশান্ত্রেব আবৃত্তি ও ব্যাখ্য। আবণ করিতেন এবং 

তাহাকে বন্দন। করিয়। বাদস্থানে ফিরি যাইতেল ! 

কিম্মংকাল পরে এই তাঁপদ গ্রামবাসীদিগের নিকট বিদায় লইয়া অন্যত্র চলিয্া। গেলেন। 

কিন্তু এই ঈীলবান্ তাপন চলিয়া) গেলে এক কপট তাপন 
আসিয়া সেই আশ্রমপদে বাদ 

করিতে লাগিল। বোধিদব্ ইহাকে ও নীলসন্পন
্ন মনে করিয়া পুর্ব যাতায়াত করিতে 

লাগিলেন । 

নিদাঘকালে একদিন অকল্মাৎ দূর্যোগ হওয়া ধীবন্দীক হইত
ে পুন্তিকাসনূহ বাহির হইয়! 

পড়িল এবং তাহাদ্রিগকে খাইবার জন্য চারিদিক্ হ
ইতে বিশ্তর গোধ! আনিয়া! জুটিল। এই 

সময়ে গ্রানবানীরাও বাহির হইয়! অনেক গোধা ধরিপ এবং অন্পক্ষ প্লিগ্চদন্তারযুক্ত গোধানাংস 

আালিয়। তাপনকে আহার করিতে দিল। গোধামাংসের আশ্বাদ পাইছা তাপসের লালসা 

দন্সিল। সে জিদ্তান। করিল, “এই 
নাংস অতি নধুর » এ কিসের নাংস?* তাহারা বলিল 

“এ গোঁধার মাংস” 
ইহ শুনি তাঁপন ভাবিল, 'আমার কাছে ত একটা বড় গোধা 

আসিয়া থাকে । তাহা
কে মারিয়া নংস থাইতে হইবে।' ইহান্থির করি! সে পাকপাত্র, 

স্বৃত, লবগাদি স'এহ করিয়া একন্থানে রাবির দিল এবং নিলের কাবার বনের নধো শুর্গ্রর 

নুফ ই রাবি! বোধিনক
ের আগমন প্রতীক্ষা তি প্রশান্তভাবে বমিযা রহিল। সেশিন 

বোধিদব্ সায়াহকালে তাপসের নিকউ আসিবেন_ স্থির করিহাছিলেন। হিনি সাহাছে 

ক ৩২৪ সুখ্যব জতকও জুষ্টব্য। 

চা 
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আ্রমাভিমুখে যাত্র। করিলেন, কিছ্তু তাপসের নিকটবর্তী হইগ্লাই তাঁহার ইন্জিগ্বিকার লক্ষ্য 
করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই তাপন অন্যদিন যে ভাবে বমিয়! থাকে, আদ ত দেতাবে 
নাই। আজ আমাঁকে দেখিয়াই যেন মনে কোন ছুরত্নিকি আছে এই ভাবে তাকাইতেছে। 
দেখিত্রে হইবে বাপাঁৰ কি? তখন আাশ্রমপাঁদ হইতে বাযু বহিতেছিল , বোধিসব তাহা পরীক্ষ! 
কবিয়। গোঁধাম/*সের গন্ধ পাইলেন। ইহাতে তিনি বুঝিলেন, এই ভণ্ড তপস্থী বুঝি আগ 
গোধামাণন খাইয়াছে এব তাহার রুস পাই আল আমি নিকটে গেলেই আমাকে মুব্গরের 
আঘাতে নিহত করিয়া মা'দ পাক করি থাইবে মনে করিয্াছে॥ তখন তিনি সার 
তাপসের নিকট গেলেন ন।, ফিরি! চলিলেন। বোধিলব অগ্রসর হইলেন ন। দেখিয়। তাপদ 
চিন্তা করিল, তবে কি এ টের পাইয়াঁছে যে আমি ইহাকে মারিবার জন্য বসি আছি, দেই 

কারণে আদিতেছ না? কিন্তু না আসিলেই কি অব্যাহতি পাইবে? এই শাবি পে 
মুদ্গর বাহির করিয়। নিসেপ করিল, কিন্তু উহা বোধিসত্বের লান্ুনের অগ্রভাগ মাত্র স্গাশ 
কবিল। বোধিসত্ব অতিবেগে ব্মীকে প্রবেশ করিলেন এবং অন্য স্থান দিয়া মন্তক বাহির 
করিস বললেন, ভে! ভও তপস্থিন্ তোমাকে শীলঝান্ মনে করিয়াই আমি এতদিন তোমার 
দিকট ঘাইাঁন, এখন তোমার কগট৩। বুঝিতে পাঁিলাম। তোমার গ্ঠাঞ্স মহাচৌরের পক্ষে 
কি জটাজুটাদি প্রত্র।র্শকচিহু সালে? অনন্তর তিনি এই গাথ। বলিলেন £-- 

শিরে জট।জুট ধরি অজিন বসুন পরি 

মন্যাসীর বেশ তুমি ধরিয়াছ বেশ 
কিন্ত এই সাধু ভাব কেবল বাহিরে তব 

অন্তরে খলও। সদা পুধিছ অশেষ। 

এইরূপে কুটতাপদকে ভর্সসন। করিগ। বোধিসত্ব বলীকের ভিতর চলিয়া গেলেন! 
অওঃপৰ কুটতাপসও সে স্থান হইতে প্রস্থান কবিল। 

[ সমবধান-_৩খন এই ভণ্ড তিক্ষু ছিল নেই কুট তাঁপদ সারীপুত্র ছিল সেই খ্ীলবান্ ৩1পপ এব আমি 
ছিলাম সেই গোঁধা ] 

১৩৯ _উক্ভতোজষ্ট জাতব্ক। 

[ শান্তা বেণুবনে দেব্দত্তম্থক্ষে এই কথ| ঝলিয'ছেলেন একদিন ডিক্ষুগণ ধম্মমতয্ মসবেত হইয়! বলিতে 
লখিলেশ “দেখ দুই প্রান্তে দগ্ধ মধ্যশগে বিঠালিপ্ত শ্বশন্ হঠ খণ্ডের যে দশ! দেবদত্তেরণ ঠিক সেই ঘশ! 
ঈদূশ বাষ্ঠখও আরণ্য কাঠরূপেও জলে লা গ্রামা কাঁঠরপেও জলে না ॥ দেবদ্হ্ এব বেধ নেববাণপ্রথ 

শসনে প্রবেশ করিয়। উততয়ত ত্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল! তাহার ভাগ্যে না হইল গাহস্কান্থথভোগ না হইল 
অমণধন্ম পালন । এই সময়ে শান্ত। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়। 

বলিলেন “তিক্ষুগণ পুবেবও দেবদও “হইতো লষট্ততোনষ্ট * হইয়াছিল | অনন্তর তিনি সেই অভীত কথ! 
আন্ত করিলেন _-] 

পুবাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোখিসব এক বৃক্ষদেবত! হইন্া জন্মগ্রহণ করিয়া 

ছিলেন। ৩খন কোন গ্রামে কর্তকগুলি বড়িশজীবী কৈবর্ বাস করিত। ইহাদের মরে 
এক ব্যক্তি একদিন বূড়িশ লইয়া! এব* একটী ছোট ছেলে সঙ্গে করিয়া মাছ ধরিতে গেল। 
অন্যান্য বড়িশলীবীর! যে যে জলাশয়ে বড়িশ ফেলিয়! নাছ ধরিত, সেও সেই সেই খানে বড়িশ 
ফেলিল। জলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা গাছের গুঁড়ি ছিল। তাহার বড়িশ সেই গুড়িতে 

আবদ্ধ হইল। বড়িশজীবী বড়িশ টানিয়া তুলিতে না৷ পারিয়া ভাঁবিল, খুব বড় একটা মাছে 

আমার বড়িশ গিলিয়াছে। ছেলেটাকে এখন বাটাতে পাঠাইয়৷ বলিয়া দিই, উহার পাত! থেন 
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টির রা রত
 তান রি 

প্রতিবেণীদিগের নহিত ঝগড়া 
বাঁধায় ১ তাহ! হইলে কেহই এখানে আনিয়া ভাগ চাহিবে না 1 

এই বুদ্ধি আয়! দে ছেলেকে বলি
ল, “বাবা, ছুটি বাড়ীতে থা। 

তোৰ মাকে গিয়। খল, ছিপে 

খুব বড একট! মাঁছ পডিয়াছে » মে প্রতিবেশীদিগ্রের সে বগডা আবস্ত করিয়া! দিউক।” 

এই বনি! পুত্রকে পাঠাই! বডিশজীবী পুনর্ববার বডিশ তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গারিল 

না) গাছে স্থতা। ছিঁডিয়। বায় এই ভয়ে যে জামা খুলিয়। স্থলে রাখিয়া জে নাঁমিল এবং 

মংদ্যজোভে গাছের শুঁভি ধরিতে গা ছুইট। চক্ষুতেই দরুণ আঘাত পাইল। এদিকে স্থলে 

নে থে জা! রাখিয়াছিল তাঁহাও চোরে 
লই্জা গেল। নে নিরতিশক্ যাঁতনায় কাতর হইঘ! 

আহত চ্ষু ুইটী ধরিয়। কীপিতে কা(পিতে জল হইতে উঠ্ভিল এবং জানা খুজিতে লাগিল। 

এদিকে তাঁহার ভারা ইচ্ছাপুর্বক কলহ ঘটাইযা প্রতিবেশীদিগকে ব্যাপৃত রাখিব মনে 

বরিগ্জা এক কাঁণে তাঁলগাতা। খঁজিগ্ দিল, একটা চগ্ষুতে হাঁড়ির কাঁনী মাথিল এব একটা 

কুকুর কোলে লইস্ক। এক প্রতিবেশীর গৃহে গেল। ইহা দেখিয়। তাহার একজন সখী বণিল, 

মরণ আর কি ! এক কাঁণে তালপাতা গুঁভিয়াছিস্, এক চোকে জপ দিয়াছিদ্, একট। কুকুর 

কোলে লইয়।ছিফ্--ওট! যেন 
তোর কত আদরের ছেলে! তুই পাঁগল হইলি না

কি? “আ। নব! 

ঘানি পাগন হইব কেন? 'হুই আমার বিনা কারণে গণি দিলি; চল্ আদার সঙ্গে, 

নগুলের কাছে গলির অকারণে গালি দিবার জন্য তোর আট কাঁহণ* জরিমানা করাইব 

এইরূপে কলহ করিতে করিতে উভয়েই মুনের গৃহ উপস্থিত হইল। কিন্ত বিচারক 

বড়িখঘীবীর পর্ীই দণ্ডতোগ করিল। মণওডপের ভৃতাগণ তাহাকে বন্ধন করিল এবং “দে, 

জরিনানার টাকা! ফেণ বলি 
প্রহার করিতে লাগিন। গানে পশ্রীর এবং অরণ্যে পতির 

দশ দেখিয়া বৃদ্দদে বত তকদদ্ধে বস্
থিত হইয়া, বলিলেন, “অহে বড়িনজীবী, জলে স্থলে 

উভয়ই তোমার চেষ্টা বার্থ হইল।” অনন্তর ভিলি এই গাথ। পাঠ করিণেন £ 

পতির গেল চক্ষু দুটা পত্রী খাঁয
় নার, 

লে শ্থলে দুই দিকোতে 
বিপন্তি এবার 

[লমযধান-তখন দেবত্ত ছিল সেই বন্ি
শজীবী এবং আলি হিল

 সেই বক্ষতেবত1। ) 

১৪০_ব্চাক
জাতিক্ 

1 

[শাপ্। ছেভযনে জনৈক 
হবিজ পরাবশদাতার সখকে এই কথা৷ হলিছাছিলেন। ইহা প্রত্যুতপ্ বা 

ভতশাল ছাতকে (৪১৭) বলা। হইবে । ] 
্ 

শশী
 

পুরকীলে বাহাণমীর
াদ ব্রদতের সদয় বোদধিদব কাকধোনিতে অন্সএুহশ কছিরাছিলেন ) 

একইিল হাদপুরোহিত
 নগরের বাছিরে নদীতে গদল 

করিলেন, সেখানে দান ক্রি গানে 

গন্ধ বিলেপন করিলেন ও নালা ধারণ করিলেন এবং উতকষ্ট বসল পরহিলান করিস নসরে প্রবেশ 

কহিলেন তখন নগরদ্ধার তোহখে দুইটা কাক বদিছাহিশ। হাঙানের একটা আগাহটা 

খালল, আনি এই ভ্রা্পের মন্তুকে বি ত্যাগ করিব 1 ছিতীয কা বরাত, পানা এ 

বৃদ্ধ তাল নয কারণ এই ত্রাণ ক্রমতাবান লোক, ধ্ক্ন 

আন্তউকও। এ ছুদ্ধ হইয়া লও 
কাক মাহি ফেলিতং | পদ কাক মদত দানি 

যাহা বারি তাহা লা কহিযা পারিহ লা)" ওর, কিন্ত ঘ৫ লাডিবেন, ঘা বলিষ্ঠ (৭৫1 

কাক দেখুন হও উঠি
 কেশ পেকে আছি ছেনল চোহতের পিছে টল্থিত ২188 

পাটি 

ঠাবানের সহিত শ৫১ ত$! 

87$৮5% কলহ ৪ 5 শন কাশ রশ চি 

হিল 
8 সপ 

সপাাপশাপশালী
 ্ 

* 41 কছ৭ ৫২:৫ হ্চ ৎকালভাাল
িও এহন হই 

৬ ঝর 
কান্ড 

2 কও জজ ৪ 

৮5180 কহ, ১৯ হ্তও )7 (ক য1ঃপজী 95 ৭ 

হুথি হজ আদগ্িধ ১ 



২৫৬ প্রথম নিপাঠ 

অমনি, উদ্ধ হইতে যেমন ফুলের নালা পড়ে, সেই তাঁবে ওহার মন্তকে কাকবিষা। পতিত হইল ্রা্মণ জুদ্ধ হইয়া সমস্ত কাঁকজাতির উপর জাতক্রোধ হইলেন | 
এই সময়ে এক দাসী গোলার ধান বাহিব করি! রৌদ্রে দিয়াছিল, কিন্তু উহ! রক্ষা করিতে বসিয়া মাঝে মাঝে ঘুমাইতেছিল। তাহাকে নিগ্রিত দেখিপ্। এক দীর্ঘলে!ন ছাগ আ|পিয়। ধা: খাইতে আর্ত করিল, কিন্তু সে জাগিয়াছে দেখিলেই পলাইতে লাগিল। এইরূ ছাঁগটা তিনবার আনিয়া দাসীকে নিদ্রিত পাইয়! ধান খাইল। দাদী তিনবার ছাগ তাড়াইয় তাঁবিতে লাগিল ৭ছাগটা যদি বাঁর বার আসি! খাইতে থাকে, তাহা হইলে অর্ডেক ধান নিকা, কনিবে। তাহাতে আমার বড় তি হইবে । অতএব এমন একট! উপায় করিতে হইবে যে এ আর এখানে আসিতে না পারে। অনন্তর সে একট! প্রজ্জলিত উক্কা হাতে লইস্লা নিদ্রার ভাণ করিয়া! বসিয়। রহিল এব* ছাগ যখন আবার ধান খাইতে আর্ত করিল, তখন হঠাৎ উঠিস়।  উদ্বাদ্বার। উহার পৃঠঠে আঘাত করিল। তাহাতে উহার লোন অলিয়া উঠিল। ছাগ অগ্নি নির্বাণ করিবার আশার হন্তিশালার নিকটস্থ এক তৃণকুটাবের মধ্যে ছুটিয়া,'গল। তখন তণকুটারেও আগুন ধরিল এব এ অগ্নির শিখা হস্তিশালায় গিয়া লাগিন। হস্তিশানা জলিতে আর্ত করিলে হ্তীরা পুঁডিতে লাগিল এব* বহু হস্তীর শবীর এমন দগ্ধ হইল যে বৈগ্বের! তাহাদের আরোগ্যনাধন না করিতে পারিয়! বাজাফে জানাহলেন। রাজ! পুরোহিতকে বলিলেন “আগাধ্য, ভস্তিবৈগ্ভের! হন্তীদিগের চিকিৎস! করিতে পাঁরিতেছেন নাঃ আপনি কোন ওষধ জানেন কি?” পুরোহিত বলিলেন, “হা! মহারাজ, আমি এক ওঁষধ আনি” “কি আয্মোজন করিতে হইবে বলুন 1” “ফাকবস11” রাজা অমনি আল! দিলেন, “কাক মারিস বসা সংগ্রহ কর।” তদবধি কাঁক মারা আরন্ত হইল, কিন্ত বস! পাওয়া গ্রেল না, যেখানে সেখানে রাশি রাশি ম্বত কাক পড়িয়া রহিল! ইহাতে কাককুলে মহা ভয় উপস্থিত হইল। 
তখন বোধিসত্ব অশীতিসহত্র কাকপরিবৃত হ্ইয়! মহাঁশ্শানবনে বাদ করিতেন। এক কাকদিগের বিপগিব বার্তী জানাইল। তা শুনিয়া বোধিসত্ব ভাবিলেন, “আদি ছাডা আর কেহই আমার জাতিগণের উপস্থিত ভয় নিবারণ করিতে পারিবে না, অতএব আমাকেই এভার গ্রহণ করিতে হইল । তখন তিনি দশ পারমিতা "মরণ করিলেন এব* তন্মধ্য হইতে মৈত্রীপারমিতা সহায় করিয়া! একবেগে উডিয়া গিয়া! উন্মুক্তব্রাতায়ন পথে বাজার আসনের নিম্নে প্রবেশ করিলেন। একজন রাজভূত্য তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল » কিন্তু রাজা সেখানে উপস্থিত হ্হক্ক! ত'হাকে নিষেধ করিলেন। মহাসব ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়! মৈত্রীপারমি৩। স্মরণপুব্বক আসনতল হইতে বাহিরে আসিয়। রাজাকে বলিলেন, মহারাজ পেচ্ছাচারপ্রতৃতি* পরিহার করিয়! গ্রজাপালন করাই সাদধশ্ম। কোন কাজ করিবার গুদে সমস্ত তন ৩ন্ন করিয়া শুনা ও দেখ! উচিত। এইরূপে যাহা কর্তব্য বলিয়! নির্ণাত হইবে রাজারা তাহাই করিবেন অকর্তব্য করিবেন না। রাজা খদি অকর্তব্য করেন তাহা হইলে এত সহজ প্রাণীর মহাশয় এমন কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত সমুপস্থিত হত্ব। আপনার পুর়োহি৩ শক্রতাবশ৩ঃ মিথ্যাকথা বলিয়াছেন, কাকের কখনও বস! থাকে না।” বোধিসত্বের কথ! শুনিয়া রাজা প্রসন হইলেন । তিনি বোধিসত্বকে কাঞ্চনভদ্রপীঠে বসাইলেন, তাহার পক্ষান্তরে এ৩পাঁক, সহস্রপাক তল নাখাইঘ়। দিলেন, কাঞ্চনপাত্রে সাজছভোগ আলাইয়। আহার করাইলেন এব পানীয় পান করাইলেন। অন্তর মহাসত্ব যখন পর্যাপ্ত আহার ককিয়া বিগতক্লম হুইলেন, তখন রাজা বলিলেন, “পণ্ডিতবর, আপনি বলিলেন যে কাকের বদা নাই। কেন ইহাদের বসা ন!ই বলুন ।” বোধিসত্ব * ছন্মা অগতি অর্থাৎ ছন্দ দোধ, মোহ ও ভয়ের বশব্তী হওয়া! । 



১৪১--গোধা জাতক । 
২৫৭ 

উত্তর দিলেন, “বণিতেছি, শুনুন।৮ অনন্তর সন্ত রাভবন একরবে নিনাদিত করিয়া! তিনি 

এই গাঁথ। পাঠ করিবেন *-- 
উদ্বিগ্ন হৃদয়ে থাকে নিরন্তর, 

সবধজলে তাঁরে শত্র মনে করে , 

এ ছুই কারণে, শুন নরেঙর, 

বস। নাহি জন্মে কাক কলেবরে | 

এইবূপে কারণ ব্যাখ্যা করিগা। মহাসন্থ রাজাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন £-পনহারাজ, 

বনস্ত বিষয় পুঙবানুপু্রূপে পরীক্ষা না করি! রাগাদিগের পক্ষে কোন কাধ্য প্রত হওয়। 

কর্বব্য নহে” রান! মহাসন্্ট হইয়। বমন্ত রাজ্য দাঁল করিস! বোধিসহের পু করিলেন । 

বোধিসব রাজাকে তাহার রাজ্য প্রতিদানপূর্ববক তাহাকে পঞ্চনীল শিক্ষা দিলেন এবং সদন 

প্রানীর জন্য অভয় প্রার্থন। করিলেন। ধর্োপদেশ অবণে রাজার নন পরিবর্তিত হইল, তিনি 

নর্ধপ্রণীকে অভক্গ দিলেন,
 বিন্ষতঃ কাকদিগের 

আহারার্থ গ্রচুর দানের ব্যব। করিলেন। 

শি প্রতিদিন কাকভোজনের জন্য এক দান তলের সদ নানাবিধ নধুর রদে দিত 

করাইতেন এবং নহানত্ের জন্য ঝাজভোগের অংশ দিতেন । 
তি 2872 

[বমবধান_তখন আনন্দ ছিল বারাণদীর দেই ব
ন, এবং আনি ছিলান মেই কাকরান। 

১৪১--পোন্বাজাতিন্
চ ॥ (২) 

[শন্ত। বেপুষনে এক বিপক্ষসেবী ভিক্ষুকে দ্য করি! এই কথা বলিয়াছিবেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ বন্ধ 

মহলাবগ ঈ(৩কের (২১) প্রত্থযৎপন্বন্তসনূশ। ও ভাটি 

গুরাকাঁলে বারাণদীরাপ ত্র্থনত্তের সদ বোধিসন্থ গোধাবোনিতে ন্নুগ্রহণ করেল। 

ব্ঃপ্রাধির পর হিনি নদীতীরগ্থ এক ২২১ বিবরে বছদহসণোধ1 পরিবৃত হইয়া বাস 

করিতেন। বোধিমবের এক পুত্র ছিল, দে এক বহুরূপের সহিত বদ্ধ করিয়া নব 

মামোদ প্রমোদ করিত এবং “তোনাকে আলিদন করি” বলিয়। তাহার উপর পতিত 

হইত ॥ বোধিনহ উভদ্ধের মধ্যে এই প্রণয়ের কথ! আলিতে 
পাবিয়! একই্রিন পুত্রকে ডাকাইঃ 

বলিলেন, পব্ধণ, তুমি
 নগ্ানে বিশ্বাস স্থাপন বরিগছ , বছুরূপের| নীচদাতীয় , তাহাশিগঞ্ষে 

[বহন করিতে নাই
 ? যদি তুনি এ বহুরপে

র সহিত বদুতহরক্া কর তাহা হইণে শাহাহই 

জন্য এই গৌধাকুল বিনষ্ট হইবে । সাবধা
ন, হুমি মন্যাবধি তাহার ন'সর্ণ ভান কর? 

কিন্ত ডাহা পুডু সে কথা শুনিল না। বোখিদন্থ পুরঃ পুনঃ বলিয়াও তাহার মতি ফিহইতে 

খিতেছি, আনার বিপিঞি 

পারিবেন ন। তখন ভিন ভাবিজেন, “এই বহুক্ঞপ হইতে, দেও 

খটবে, অতএব ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে হাঁহাতে পলাহল কহিতে পারি ভাঙা উদ 

করিয়া বু কথবা )* ইহ! স্থির কাযা 
(5ন বহিনি্মলে

র আলা একপার্ছে একটি 
শর [বব 

প্রস্থাত করাইয়। রাখিলেন | 

একে যোধিসবের পু আছে ক্রমে কুহংকার হইছ। উঠিণ। হণ কিন্তু পুদিবত 

সবকাছই হহিণ। বোবিসতের পুত হন 'বহওপাকে আগিষন করি বনি হাহা উর 

(পভ হইত খল হহকপের লে হ ত হেন ঠাহার ১পএ একটা পদিত সবসিগ পিল ॥ 

সে এইভপে উত্হক়িত হইয়া চিত্ত কগুতে লাহি লেন এ হব আমকে আও কছেক (৭ 

5৫ হিতে ক
আলছণ করে, হা! 217 

বশ ] খকি:+ 
প্ঠ। ৫৭

 ₹ক1৭্ হে
র ৯555 

হোন বে) সো বিতুল সর করিতে হবে? 
২ ছল তল 

সিদ্কাণে হকগিন শু ওহ প৭ রত এর ভা 
8 

ক 



ঠা প্রথম নিপাঠ 

শোধারাও বিবর হইতে বাহির হইস্। ইতন্ততঃ দুউ(ছু্ি করিয়া, তাহাদিগকে খাইতে লাগিল। 

এই সমন্ধে এক ব্যাধ গোধাবিবর খনন করিবার জন্য কোনা হাতে ও কুকুর সঞ্ষে লই! 

বনে প্রবেশ করিল। তাঁহীকে দেখিছা বহক্ষপ ভাঁবিল, “আজ আমার মনোরিথ পুর্ণ হইল / 

সে অগ্রসর হইয়া ব্যাধের অদূরে ফাড়াইল এবং “ওগে। মহাশয়, ফি জন্য এই বনে মাদিগ্লাছেন? 

এই কথা জির্ভাস| করিল। ব্যাঁধ উত্তর দিল, "গোৌধা ধরিবাঁর জন্য।” «আমি এমন একটা 

স্থান জানি যেখানে বহুশত গোধা আছে। অ।পনি অগ্নি ও পলাল লইয়া আমুন।” অনস্তর 

সে ব্যাধকে গোধাবিবরের নিকট লইয়া বলিল, “এই থানে পলাল রাখুন, তাগিতে অগ্নি 

দিয়া ধুম উৎপাদন করুন, আপনার কুকুর গুলি চারিদিকে রাখিয়! দিন এবং নিজে একটা বৃহৎ 
যুদ্গর হস্তে লইয়া দীড়াইস়্া থাকুন। যখন গোধার! ধূমের জালায় বাহির হইয়! পড়িবে তখন 
মুদ্গরের আঘাতে তাহাদিগকে বধ করিবেন এবং মৃত গোধাদিগকে রাশীরুত করিয়া 
রূখিবেন ৮ ইহা বলিয়া! ব্ছক্ধপ অদূরে একান্তে সন্ত উত্তোলন করিয়া! অবস্থিতি করিতে 

লাগিল , সে ভাবিল, আজ আমি শত্রকুলের বিনাশ দেখিতে পাইব (৯ 
ব্যাধ বনুরূপের পরামর্শ মত গোধাবিবরে ধুম প্রবেশ করাইল , গোধাব। ধুমে অন্ধ হইয়া 

এবং মরণভগ্ষে ব্যাকুল হইয়। বিবরু হইতে বাহির হইতে আরস্ত করিল + কিন্ত তাঁহার! যেমন, 
বাহিরে আসিতে লাগিল, অমনই ব্যাধ মুদ্গরাঘাতে তাহাদের প্রণ নাশ করিতে লাগিল, 
যাহার! ব্যাধেব হাত এডাইল, তাহারাও কুকুরদিগের দংশনে প্রাণ হারাইল। এইক্পে 
বন্ছু গৌধা বিনষ্ট হইল। বোধিসব বুঝিলেন ইহ বহুরূপেরই কম্ম। তিনি বলিলেন, 
“ছুষ্টদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা অতি গঠিত » কারণ এক্ূপ বন্ধত্ব কেবল ছুঃখেরই নিদান। 
একটা ছ্ট বছুরূপের জন্য আজ এত গুলি গোধাব প্রীণনাশ হইল» ইহা, বলিয়। তিনি 
নিশ্নলিখিত গাথা! পাঠ করিতে করিতে পূর্ববকথিত ক্ষুদ্র বিবরদ্বার! পলায়ন করিলেন £₹- 

*. কুম"সর্গে কতু কীরো হরুন! ক শুভোদয়, 
খহুরূণে খন্ধুকক্ষি গৌধাবংশ্ব ধ্ব"স হয়। 

| স্মব্ধান-ত্বখন দেবদত্ত ছিল সেই বহরূপ , এই বিপস্মন্বী ভিক্ষু ছিল দেই জনধবাদক $ গেনারজ 
« কুমার এবং আয় ছিল।ম সেই গোধারাজ । | 

১৪২২ শু লেন্ভপীতব্ত ; (২) 

[দেব্দত্ত শান্তর প্রখবধের চেষ্ট। করিয়ছিল। তহুপজন্ষে স্ন্ত। বেগুধনে এই কথ। বলিক/ছালেন। খন্ষ 

সভার যখন ভিক্ষুগণ দেবদত্তের এই জঘগ্ভ আচর্ণস্ন্বন্শে আলে5না করিতেছিলেন তখন শান্ত! সেখানে উপস্থিত 
হইক্সা বলিলেশ, “তিস্ষুগণ কেবল এ জন্মে নহে, পূর্বেও দেখদত্ব আমার শ্রাণবধের চেষ্টা করিয়ঃছিল, কিন্ত 
কৃতকাঁধ্য হইতে পাঁরে নাই, বরং নিজেই মনজ্তাপ ভোগ করিয়াছিল ।* অনন্তর তিবি সেই অতীত কথ। 

আরম্ত করিলেন £--] 

পুরাকালে বারাণদীরাজ ব্রহ্থদন্ের সময় বোধিসব শৃগালকূপে জন্মগ্রহণপুর্বাক শৃগালদিগের 
ব্বাজা হইয়াছিলেন এবং ব্হুশূগ্ল পরিবৃত হইয়া! এক শ্মশানবনে বাম করিতেন। এই 
মনয়ে একদা রাঁজ্গৃহ নগরে এক মহোৎসব হইয়।ছিল, তাহাকে পানোৎসব বলিলেও চলে, 
কারণ তগ্ছুপলক্ষে অনেক লোকেই অত্যধিক পরিমাণে স্থরাপান করিয়াছিল! একদল ধূর্ত 
প্রচুর মন্ত ও মাংস সংগ্রহ করিগ্পা এবং উৎকৃষ্ট বেশভুষাগ সজ্জিত হইমা! উৎসবে মব্ত হইছিল, 

তাহার! কখনও গান করিতেছিল, কখনও সুরাপান করিতেছিল, কখনও মাংস তক্ষণ কবিতে 
লী পক্ষী বিশাস পি টোোপিস্িশািশাশস্পীসপী পিপাসা পা পাপী টপাপাপাীপিপিপ পিসি 

* হলে পৃ দেখিতে গাইব এইক্রপ আছে। ইহার অথথ তাহার! পলা, করিবে । কিন্ত এস্থলে 'পলাহল 
কাঁরৰে অপেক্ষ] "বিন হইবে অর্থই সঙ্গত। 

1 যে অব্বাণ অখ্।ৎ উপদেশ অগ্রাহা করে। 
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চির
ায়

ত 
টির, 

ছিল। এইক্সপে আমোদ প্রমোদ কব্রিতে কবিতে প্রথন যামীবমানে তাহাদের মাংস ফুাইয়! 

গেল, কিন্তু তখনও প্রচুর মগ্চ অবশিষ্ট রহিল এই দমগে একজন বলিল, “আনাগ্গ মাংস 

দাও” অন্য সকলে বলিল, “মান নাই, সব ফুরাইয়াছে।” “আম
ি থাকিতে কি মাংস ফুরাইত

ে 

গারে? আমক শ্মশীনে শব তনণ করিবাব জন্ত শৃগাল আপিয়। থাকে
 ; তাহাঁদেরই এক 

মারিয। মাংসের যোগাড় করিতেছি ।' এই বলিয়া সে একটা ম
ুদগর লই নর্দামা দিয়। নগর 

হইতে বাহির হইল এবং আ
ক শ্মশানে গিয। মুদগুর হতে

 বুতব্ৎ উত্তান হইয়া শয়ন করিল। 

ঠিক এই সময়ে বোস অন্ত অনেক শৃগাননহ দেখান উপস্থিত হইয়। তাহা দেখিতে 

পঁইলেন। তিনি সন্দেহ করিলেন, 
এ লোকটা বৌধ হয় মুত নহে। একবার ভালরূপ 

পরীক্ষা করিতে হইবে” অনন্তর তিনি তাহার অধোঁবাত স্থানে গিষ্ক গ্রাণথার! বুঝিতে 

পারিবেন যে লোকটা প্রক্কতই মৃত নহে। তখন বৌধিসত স্থির করিলেন, লোকটাকে
 এক 

জব্দ করিয়। যাইতে হই
বে ।' তিনি উহার নিকটবর্ত

ী হইয়া দন্তদ্ধার। মুদগ
রের একপ্রান্ত ধরিয়া 

টানতে লাগিলেন। লৌকট। নুদগর ছাঁভিল 

হইয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিল না, £ে খু্গরটাকে পুর্ববাপেক্ষীও দুর 

তীহ দেখিয়। বোধিমত্ব একটু 
পশ্চাতে মরি! গেলেন এবং ূর্তুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 

ট্ানিয়াছিলাম, 

“ওগো। ধূর্তরাজ, তুমি যদি সত
্য সত্যই মৃত হইতে,

 তাহ! হইলে, আমি 
যথন বুগ্দর 

খন তুমি উহা! আরও তোরে ধরিয়া! রাখিতে না। এই এক পরীক্ষা! দ্বারাই তু
নি মৃত কি 

স্ীবত টের পাওয়। গিক্মছে
।% অনন্তর তিনি এই গাথ। পাঠ করিলেন £-- 

বুঝব কিসে সড়া কি না 
তুমি, মহাশৈয়? 

মড়ার দত আছ পড়ি, কেনই ব/ সংশর
 ? 

কিন্ত যখন ছাড়লে নাক হাতের মুখডরটী,
 

তখন তুমি স়া। কিন! বুঝে
 পেরেছি । 

ধূর্ত দেখিল তাহার বিদ্যা ধরা গড়িয়াছে। সে তখনই উঠিয। বোধিসথকে লক্ষ্য করিয়! 

সুদ্গ্ধ নিক্ষেপ করিল কিন্ত উহ! বোৌধিসতের দেহে লাগিল ন। ধূর্ত বলিল, যা ব্যাট! 

শেয়াল) এবার তোকে মারিতে পারিলাঁদ ন| [ত বোধিসত্ব দুখ কিরাইয়! বলিলে
ন, “আমায় 

পাইলে না বটে, কিস্ধ অষ্ট নহ
ানরূকে এবং যৌড়শ উৎদাদ ন

রকে যন্তুণা পাইবে, তাহাতে
 কিছু 

মাত্র সন্দেহ নাই।” 

ধূর্ত কিছুই না পাইয়। শ্মশান হইতে 

পথে জানিকাছিল সেই পথেই নগগে (ফিরিয়া গেল। 
এহন হইল এবং একটা পরিথায় গাল করিয়া, যে 

( সনাবখান-_৩খন 
দে বদ চিল নেই ধূর্ত এব" আছি ছিলান দেই হুসীনরাঞ। ]
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[দেবছত্ত "য়শরে শিলা [সতী হগত হইবার চে! করিয়াছিলেন । ভগ্গল
ক্ষে প19) বেধুব০ন এই 

কথ। বলিচেছিলেন । দ
েবদত্তের ঘখল এন হল অস্ক হত এবং লাঁ

ত ও (তপতি বেল হা 
তখন ঠিনি ইহার 

এরতিকামার্থ পাতার নিকট লী নূতন নিষ্চদেঃ প্রন পতন! কেন * [কশ্ত 1515 সে প্রাখুনা বাধ হয়। 

অতপর তিনি যৌস্ধস উদর করিতে পরব হন । অএহ(বকন্ধযের ৪ প্ত সাঘিবহািক ছেপ 5 কা)? 

অভি অভিন পেজ
 শ্রত্তভা। হণ কর

িল হলি ভনও হপ্ড ও এতে খাৎলন্র হইাজে পায়ে মই ॥ গ্বেখ
হ$ 

তাহাদিগকে তুলা
 শঃশিদে লইগ। হান এখং একই সদায় যঘে খঠত 

এক সঙ সন কেনে! জনন 

শা হনে দেখতেন দে
ই পঞ্ষপ তিশ্থুর ভানপরিপাকাক ল

ে ইপবিত হই,
 তখন (515 খহহাহ কত

ক 

শনি লাটহজেন। ওহানিদকে হেখিয) হেবধত্ত মহ হই আনে রর পয, হপয
েশ এ, কন ও. 

পপ 
আপ
 

শপেশাাতাশি 
০ শস্পি 

22 হাতেও এঠ২প
 বং সক হক্ঠিআহক। $১১) 

॥ অগ্রজ, সাত
 ও যেখলএক্তন ও 

শ্র£ুাত হত সত
 হণ 



২৬০ প্রথন নিপা 
৯৯-৯১০০শিলীসপাসিসপাপিসপিপাি 

কিবা 
রর 

৯ ৯৭০৮৯ ৯, ৯ 

ভিনি ভ1বিলেন, “আমি বৃদ্ধের মতই উপদেশ দিতেছি।* অনন্তর নিজেই যেন বুদ্ধ এই ভাব দেখাইয়া দেব থলিলেন, *মহাত্বন্ সাহীপুত্র? এই ভিক্ষুনত্ব এখনও অন ঝ| নিদ্রালু হয় সাইঃ ইহাদিগকে বলিবার জল আপনি কোন ধর্মকথা ভাবিয়! দেখুন; আমার পিঠ ব্যথ! করিতেছে। আমি একটু শল্লন করিব।* ইহা বলিয় গেবদত্ত নিদ্রিত হইলেন। তখন অগ্রশ্াবকদ্বয় সেই পঞ্চশ্ত ভিহ্থুকে ধর্দরকথা শুলাইতে আরগ্ত করিলেন তাহাদিগকে সাফলদসূহ বুঝাইস্সা দিলেন এবং সকলকে সঙ্গে লইয়। বেণুবনে প্রতিগমন করিলেন। বিহার শুন্য দেখিয়৷ কোকালিক দেবদত্তের নিকট গমনপূর্ববক বলিল, পওগো দেবদত্, অগ্রশ্রাবক ছুই জন তোঁার দল তানিয়া বিহার শূন্য করিয়। গিয়াছে, আর তুমি নিদ্রা, যাইতেছ।” ইহা! বলিয়া সে তাহার উত্তরাসঙ্গ খুলিয়া লইয়া, লৌকে যেসন ভিত্তির মধ্যে বীলক প্রোথিত করে সেইরূপ বলে, পরঞ্ষিছার! হার বঙ্ষঃস্থলে আঘাত কৰিল। তাহাতে দেবদত্তের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইল এবং তদবধি তিন এই আখাতজনিত গড়া কষ্ট গাইতে লাগিলেন। 
শান্ত স্থবিরকে জিজ্ঞানা ক্জিলেন, “সারীপুর, তোষর! ঘখন দেবদত্তের বিহারে খিঘ্াছিঞে তখন সে কি করিতেছিল?”" সারীপুত্র বলিলেন, "ভগবন্, দেবদত্ত আসাদিগকে দেখিয়! বুদ্ধলীল! করিতে গিয়াছিলেন » কি বুদ্ধের যত আচরণ করিতে গিয়া ভিনি ভীষণ দণ্ড পাইয়াছেন।" শীন্ত। বলিলেন, *সারীপুত্র, দেবদত্ত যে কেবল এ অন্মেই আগার অনুকরণ করিতে গিয়| ভীষণ দণ্ড তোগ করিল তাহা নহে ঃ গুর/কালেও সে এইরূপ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল।” অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি দেই অতীত কথ। আর়ন্ত করিলেন 5] পু 

৯২০০৬ 
পুঞ্নাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্ষদত্তের সমর ঝোধিসত্ব সিংহজন্সগ্রহণ করিয়। হিমালয়ের পাদদেশে কাঞ্চনগুহা্স বাপ করিতেন। তিনি একদিন কাঁঞ্নগুহ1 হইতে বিজ্ত্তগপুর্ব্বক চতুর্দিকে অবলোকন করিলেন এবং সিংহনাদ করি সৃগক্সা বাহির হইলেন। অনন্তর তিনি এক প্রকাণ্ড মহিষ মারিয়া তাহার সনস্ত উৎরুষ্ট মাংস আহার করিলেন এবং এক সরোঁববে অবতরণপূর্ববক মণিসদৃশস্বচ্ছ জলপান দ্বার! কুক্ষি পূর্ণ করিয়া গুহাভিমুখে চলিলেন। এই সমন্পে এক শৃগাল আহার অন্বেষণ করিতেছিল, দে সহস। পিংহ দেখিয়া! এবং পলায়নের পথ না পাইয়! তাহার সম্মুথে গ্রিন পায়ে লুঠাইস্জ! পড়িল। বোধিসত্ব জিজ্ঞানা করিলেন, “কিহে, শৃগাল, তুমি কি চাও?» শৃগাঁল বলিল, "আমি তৃত্য হইস্জা প্রভুর পদসেবা করিতে যাই» _€েশ, আমার সঙ্গে এস, আমার সেবা শুশ্রযা কর, আমি তোমাকে উৎকু্ মাংসাদি থাওয়াইব।* অনস্তর বোধিসত্ব ইগাণকে সঙ্গে লইয়৷ কাঞ্চনগুহায় ফিরিয়া গেলেন। শৃগাল তদবধি সিংহের প্রসাদ পাইতে লাগিল এবং কক্গেকদিনের মধ্যে হষটপুষ্ট হইয়া! উঠিল। একদিন গুহায় অবস্থানকালে বোধিসত্ত হগলকে বলিলেন, "তুমি গিক্া পর্ধতশিখরে দাভাও। পর্বতপাদে হস্তী, অশ্ব, বহিষ প্রভৃতি প্রাণী বিচরণ করে। ইহাদের মধ্যে তুমি যে প্রাণীর মাংস খাইতে ইচ্ছা কর তাহাকে দেখিলেই আমায় আসিয়া জানাইবে অমুককে খাইতে চাই এবং আমাকে প্রণিপাত পূর্বক বলিবে, পপ্রছু, আপনার তেজ প্রদর্শন করুন।” « আমি তাহাকে বধ করিয়া! মাংস খাইব, তোমাকেও খাওয়াইব।” শুগাল তদনূসারে পর্ঝতশিখবে উঠিয়া নানা প্রকার পণ্ড অবলোকন কসিত, যখন যাহার মাংস খাইতে ইচ্ছা হইত, কাঞ্চনগুহায় গ্রিয়া বোধিসত্বকে জাঁনাইত এবং তাহার পায়ে পড়িয়া প্বিরোচ সামি" এই বাক্য ঝলিত » তিনিও মহাবেগে লক্ষ দিয়া, মহিষই হউক, আর মন্রহস্তীই হউক, এ প্রাণীকে তষকণাও সংহার করিয়া! তাহার মাংসের উৎকৃষ্ট অংশ স্বয়ং থাইতেন এবং অবশিষ্ট শৃগালকে খাইতে দ্িতেন। শৃগাল উদর পুর্ণ করিয়৷ মাংস খাইত এবং এ গুহার ভিতর নিদ্রা যাইত। এইকূপে অনেক দিন অতিবাহিত হইলে শৃগালের দর্প বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'আমিও ত চতুষ্পদ ১ তবে কেন প্রতিদিন পরপ্রদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করিব? এখন হইতে আমিও ইস্তী প্রতি মারিয়া াংস খাইব॥ সিংহ যে হস্তী বধ করে তাহ! কেবল “বিরোচ সামি দিন এইস ছে ই হইলেই অমর নন মহন দিলাম বিরোচন * উদ্দ্বল, দীপ্তিঘল । 



১৪৪-_লানুষ্ঠ জাতক । 
২৬১ 

এই মন্ত্রের গুণে। আমিও এই পি“হ দারা *বিরো
চ জপুকণ এই খন্থ বলাইব। তীহার পর 

একটা! প্রকাণ্ড হস্তী মারিয়া মীণস বাইব। অনন্তর সে দিশহের নিকট গিয়া বলিল, “প্রত 

আপনি যে বরাহবারণাদি বধ করিয়াছেন, তাহাদের মীম আমি বহুকাল আহার করিয়া 

আসিতেছি। আমিও একট! হন্তী মারিয়া না" খাইতে মানস করিয়াছি। আপনি কাঞ্চনগুহায় 

যেখানে অবস্থিতি করেন, আমিও সেই খানে থাঁকিব , আপনি গিয়া পর্বতপাদে বিচরণকারী 

বরাহবারণাদি অবলোকন পূর্বক আমার নিকট আলিয়া 
“বিরোচ জদুক: এই কথা বলিবেন। 

দু করিয়া! এই অনুগ্রহটুকু দেখাইতে ক্পণত! করিবেন না ইহ শুনিয়া বোঁধিনব 

কহিলেন, “শৃগাল, হস্তিবধ ক
র! কেবল দি-হদিগেরই সাধ্য » জুকে হন্তী মারিয়। তাহার 

মা'দ খাইবে একথ! কেহ কখনও শুনে নাই। তুনি এরূপ অন্ত ইচ্ছা করিও না। আনি 

বে বরাহ বারপাদি সহার করিব তুনি আাহাদেরই মা"স খাইয়া! এখালে অবস্থিতি কর» কিন্ত 

বোধিলন্ত্ের একথ! শুনিয়া শুগাল তাহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করিল না, দে ভীহার নিকট পুনঃ 

পুনঃ সেই প্রার্থন! জানাইতে লাগিল। বোধিমব তাহাকে নিব
ারণ করিতে অসনর্থ হই! "তাহার 

প্রার্থনাপুরণে সন্ত হইলেন এব* তাঁহাকে কাঞ্নগুহায় ব্বাখিয়। পর্
বতশিথরে আরোহণপুব্বক

 

এক মত্ত মাতঙ্দ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি গুহাহারে গিয়া “বিরোঃ জদ্দুক” এই কথা 

ঝরঝিলেন। অমনি শুগীল কাঁঞচনগুহ! হইতে লশ্ফ দিয়! বাহির হইল এব* বিজ্স্তণপূর্ববক 

চতুদ্দিকে অবলোকন করিয়া ও তিনবার উচ্চরব করিগ্া, মত্ত নাওঙ্গের কুন্তের ভিপরে গিনন] 

পড়িঝঃ এই সঙ্ধবে লক্ষ দিল কিছ্ব কুস্তের উপর না পড়ি! 
সে তাহার পাদসূলে গতিত হইল । 

হস্ত তখন দক্ষিণ পাদ তুলিয়া তাহার মাথা চাপিযা ধরিল , তাহাতে তাহার নন্তকের আস্থগুলি 

রণ বিছু্ণ হয) গেল অনন্তর হস্্ী শৃগালের ধড়টা প1 দি মন্দত করিয়া! পিগাকারে 

পরিণত করিল এবং ভছপরি নলত্যাগ করিয়া বৃহণ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিণ। 

বোধিসথ ইহ দেখিয়, “বিরোচ অদুক এই কথা বলিয়া, নিষ্- লিখিত গাধা প
াঠ করিলেন হা 

করিগছবাতে করোটার অস্থি চু্কৃত সব হ'ল 

আা্ত্ধ তোবার বাঠিরে আসি) কাদার মিশিয়ে খেল। 

সাবাম তোমার শৃগালপুজব, 

সাধন তোলার বীর গৌর 

তাল তেজ আদি দেখালে সুমি বখানি সৌ
ভাগ্য ত। 

বোধিসক এই গাথা পাঠ করিছাছিলেন। অতপর [তনি, বত দিন 'লামুঃ ছিণ ৩৩ দিন 

হহলোকে থাকি) জীবনাস্তে কন্ধানুক্ষপ গতি লাভ করিঙ্জাছিলেন। 

পাশ 

[ নমবঘান- তখন দেবষ চল সেই পুল এব ছি লাল সেই সি হ।) 

১৪৪--তনাক্ুউ জানত 

[শাস্তা দেতহ ন বাছীধকহসের (হখ্। কপার সখ্জে এই কথা বণিছাছিলব 1 সেঃ 
সয্হনক 

আজহা ।) ছে তব নঙজ লশ্দতয কুক গল নৃহহ (খত তিপশ 7 কত 1 5016) স্যার উপ 1 

(ঘা হাসা খা কও খাছ বর সান খাও ফুল চিক পর প্ুঠক এখং শা নেক
 ৫%। 

5150 হাব এই জল (হা ৬ বেবি [কু ভগবত
 [5৩ শা কি লন ছু । এপ ছদ] কপি 

[ক ফোন লাগ & ৮ প্যান) হলি নক খৃনেশ এব নথ [২2 ওপর ৪ কচু হ65হ1 

দুর তক এইজ [হ্যা ওল কাত ও হইতে ১ কচ হ1872 ০ লগ হান চি 

৬ জপ ছু ১৪ক৯প ছকুনাথই $ ছু ল্ধ বং 

। হছে একট (২৯২৮ হু) হই সি $পপ জন তাহ! 5৯৮ হ$ 8155 

১ 
০০৪ ২৭ 1855৯25 

দঞ ই $ হ।$খশ 4২ প্রথক পুত [%প রিও ৪ 

৯3) চেখে | 
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কিন্ত হে।মাদি ক্রিয়া কোন ইঠ্াপত্তি ঘটে নই বলিয়া! পেষে জলদ্বারা আগর নিববাপিত করিয়াছিলেন এব 
গরিথানে কৃন্ত্র পরিকশ্্ের বলে অভিজ্ঞ! ও সনাপত্তি লা করিয়া ব্র্দলোকপরায়ণ হইয়/ছিলেন। অনুর 
তিনি সেই অতীত কথ| বলিতে আগত করিলেন $__ ] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্ঘদত্তের সময় বেধিসত্ব উদ্দীচ্য ব্রা্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়। ছিলেন। তিনি যেদিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন সেই দিনই তাঁহার মাতাপিত। জাতাগ্রি গ্রহণ রিতা অগিশালায় স্থাপন করিয়াছিলেন। শনস্তর বোধিসত্বের বয়ন যখন ষোল বৎসর হইল তথন তাহারা ঝলিলেন, "আমর! তোমার জাতাগ্রি রক্ষা করিতেছি । যদি তুমি গৃহ্ধম্ম করিতে চাও, তাহ! হইলে বেদত্রয় অধ্যয়ন কর ১ আর যদি ব্রচ্মলোকে গমন করিবার অভিলাধী হও, তাহা! হইলে এই অগ্নিসহ অরণ্যে গমনপুর্বক অগ্নির পরিচর্যা দ্বারা মহাবরদ্দের আবাধন! করিয়া ত্রদ্ধীলোকপরায়ণ হও 1৮ বোধিসত্ব উত্তর দিলেন “গৃহধম্মে আমার প্রয়োজন নাই।” ইহ বলিয়া তিনি এ অমি লইয়া! বনে গ্রেলেন এবং সেখানে আশ্রমপদ প্রস্তুত করিয়! অগ্নির পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । প্র 
বোধিনত্ব কোন একদিন এক প্রতন্তগ্রামে দক্ষিণাস্বরূপ একটী গো লাশ করিগ্নাছিলেন। তিনি এ গরুটীকে আশ্রমে আনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান অগ্নিকে গোঁমা"ন থাওয়াইব।” কিন্তু ইখার পরেই তাহার মনে হইল, “আশ্রমে ত লবণ নাই, ভগবান বিনা লবণে আহার করিতে পারিবেন না ॥ অতএব গ্রাম হইতে লবণ আনিয়া ভগবান অগ্নিকে সলবণ খাচ্ধ দিতে হইবে ।, তখন তিনি গরুটাকে একস্থানে বান্ধিয়৷ রাখিয়া লবণ আনিবার জন্ত ফোন গ্রামে গমন করিলেন | 
বোধিশত্ব চলিয়া। যাইবার পর কতিপয় ব্যাধ সেখানে উপস্থিত হইয়া! গরুটাকে দেখিতে পু ইল এব" উহাকে বধ করিয়! মাংস রািয়। খাইল। তাহার! যে মা*দ খাইতে পারিল না, তাহাও লইয়া গেল দেখানে কেবল গরুটার লাপ্ধুল, অভ্ঘা ও চম্ম পড়া রহিল। বোধিসব আশ্রমে আমিয়৷ এই তিন দ্রব্য দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, “তাই ত, ভগবান্ অগ্নি, দেখিতেছি, নিজের সম্পত্তি রক্মা করিতেও অসমর্থ। তিনি তবে আমায় কিরূপে রক্ষা করিবেন? এক্সপ অগ্নির পুজা করা নিরর্থক । ইহাতে কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তি নাই। এইরূপে আরম পরিচর্যা সম্বন্ধে হতশ্রদ্ধ হইয়া বোধিসত্ব অগ্রিকে সঙ্হোধনপুব্বক বলিলেন,__«ভো৷ ভগবন অমে! আপনি যখন নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ, তখন আমার কিরূপে রক্ষা করিবেন? মাস ত নাই » এখন ইহ খাইয়াই পরিতোষ লাভ করুন ।” ইহা লিক তিনি লাঙুলাদি যাহ! অবশিষ্ট ছিল, তাহা অগ্রিতে নিক্ষেপপুর্মক এই থাথা বলিলেন £__ রা “ছি ছি অগ্রি। হেয় তুনি বুঝিলাম আঁজ 

নিতা নিত্য পুজি তোমা কিবা হয় কাজ? 
দিতেছি লাহুল এই খাও যদি পাত্র 
ইহাই তোমার পক্ষে পধ্যাপ্ত আহার 
জানি আম মা সপ্রিষন তুম সাভিশর, 
তিবে না রক্ষেলে কেন মা স, মহাশয় ? 
মাসনাই আছে সাত্র লেজ, হাড় চাম 
ইহাই খাইয়। কর ক্ষুধার বিরাম ।" 

[ হহাবলিয়া বোধিসব্্ব জলম্থরা অগ্নি 
) 

[নির্বংপণ করিলেন এব ঘবিজ্রত্রজ্যা গ্রহপপুববক আতঙ্ঞা ও সশাগণ্ডি লাত/নন্তর অ্ষলে;ক পরায়শু হইলেন 
টিনের 

সমব্ধান--তখন অন ছিলাম সেই তাপস বিলি জলম।রা অলি দির্ালিত 22২ 



১৪ড-লাশাজ্াতিক্ক । 

[একতিছু তাহীর স্্ীর সহিত পুবরার মিসিত হইবার জন্য উতহক হইহাহিলেন। তদুখলক্ষে শা) 
ভবনে এই কথা বলিঃছিলেন । ইহর প্রতাপ বন্ত ইত্তিরজাতকে ৫২৩) বল! হইবে । 

শান্ত) এ ভিমুকে বলিলেন, "স্রীজাতি অরক্ষমীর। , ইহা দিগকে রীতিসত প্রহরীর হাবসথ! করিয়। রক্ষার চে! 
পাহলেও রক্ষ। কছিতে গর! যা না।- তুমিও পৃব্রে প্রহরী ব্রাধিা এই স্ত্রীকে রক্ষা করিতে চে! করিয়াছিলে , 

কিছবুক্ষ। করিতে পার নাই। এ অন্থেও থে কৃতকাথ্য হইবে তাহা কিরাগে বুঝনে ।* অনন্তর তিনি দেই 
অতীত কথ আরশ করিলেন ₹-- 

পুরাকলে বারাধনীরাজ ব্রহ্থদত্ডের সদয় বোধিস্ব শুকযোনিতে ন্বগ্রহণ করিগাছিলেন। 
কাশীরাজোর এক ্রান্মণ বোধিন্ব এবং তাহার কনিষ্টভ্রাতাকে পুত্ররূপে পালন করিতেন। 
বোধিসবের নান ছিল প্রোষ্টপাদ এবং তাহার ভ্রাতার নাম ছিল রাধা। দেই ব্রাহ্মণের ভার্যা 
অতি ছুঃশীলা ও অনাচারিলী ছিল! একদা! ব্রাহ্মণ কোন কার্যোপূলক্ষে বিদেশে যাইবার সম 
শুক ছুইটাকে ধলিলেন, “বৎস, বদি তোমাদের মাত! কোনরূপ অনাচার করিতে উদ্যত হন, 
অহ! হইণে তাহাকে নিষেধ করিও (৮ বোধিনব বলিলেল, “ধে আভ্র/ পিতঃ; ষকি বারণ 

কর্গিবার নাধ্য থাকে তবে নিশ্চিত করিব কিন্তু বদি দাধ্য ন! থাকে, তাহ! হইলে তুকধীন্তাব 
অব্লন্ধন করিব )% 

এইরূপে ব্রাহ্ম ত্বকে গুকছয়ের তত্বাবধানে রাখিয়। বর্ষণ ভাহার কার্োপলক্ষে বিদেশে 

খেলেন। কিন্ত তিনি যে দিন গৃহ হৃইতে যা করিলেন, বেই দিন হইতে দে অভচার 

আরন্ত করিন। কত জার যে আমিতে ঘাইতে লাগিল তাহার ইয়ত্বা ছিল না। তাহার বার্ধ্য 

দেখি রাধ। ঝোঁধিসবকে বলিল, “দাদ , বাব! বলিব! গিযছেন না যদি কোন অনাচার করেন, 
হা হইলে তাহাকে নিষেধ করিতে হইবে! এ৭প দেখিতেছি ইনি ঘোর অনাচার 

করিতেছেন; এন্ আমরা ভীহাকে বারণ করি ৮৮ বোধিস্ বলিলেন, পাই, তি বালক, 
কিছু বুথনা, তাই“ এন্ধপ বলিতেছ। রদনীদিগকে সপে সঙ্গে বহন করির! বই! বেড়াইলেও 
সবফ। করিতে পান্তা বাধ লা! যে বাধ্য মম্পহর করিবার সধ্য লাই, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া 
অকর্থব)” অনস্তর তিনি এই গাথা পাই করিলেন £-- 

মাং ভুমি শাহ আন আয়(ও) কত দন 

না) হইজে অন্ধ রাহি দিবে ঘরুশন। 

নিভাগ্ক অবোধ তুলি, তাহ1র(ই) করশ 
হলিলে কর্ছেতে মোরে অলাধাধ। বল 
কা(ষশীর কুববৃত্তি পতিতঞ্রি বিন 
দিকে যে পাশে কেছ, লিজ গেশিনা ! 
কিছ সেই লিভ, হায়, হা, হার, 
মায় ঘখছে বিছু লহ হেন খাস । 

এই কারণ বুষাইক়! ভিলি হাধাকে কোন কথ! বলিতে ছিলেন না) ধৃতধিন তাঞ্ছণ না 

কিহিলেন, আঙ্গনী মনের সুখে অনাগর করিতে লাগিল) অপর ত্রান্ছণ প্রত্যাবর্তন হি 
প্রোঠপাধকে ছিজাদা করিলেন, পবহগ,। ভোমাধের দাত কিহপ আচরণ কহিহাছিবেন 1? 
বোধিসব হা্দে লহ বতান্ক বখাযখ হনাহশেন এবং হলিতেন, শপিহত। এহন হুশীলা 
অধ্যায় আপনার কি প্রয়োহন অতঃপর তিলে আবার বলিলন, বশত দাম হন 
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সিসি পিিদ্পন্পিিপনপাাস্পা্্পসপানপা শা পাপা 
পিপিপি 

মাতার দৌষের কথ! বলিলাম, তখন অদ্যাবধি জার এখানে থাকিতে পানিব না।” ইহা 

ব্লিয়। তিনি ত্রাদ্ণের চরণবন্দন পূর্বক রাধার সহিত উড়িতে উড়িতে অরণো চলিয়! গেলেন। 

[ এই ধর্্বদেশনের পর শান্তা! সতাচতুষ্র ব্যাথা করিলেন ; তাহী শুনিয়া পত্রীর দ্দ্ধে উৎক[ঠত চিত্ত সেই 
ভিক্ষু আোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন |] 

মমবধান-তখন এই ত্রাণ ও ব্য ছিল দেই ্রাঙ্গণ ও বরাদ্দ । আনন ছিল বাধা এবং আনি ছিলাদ 

প্রোউপাদ।] 

১৪৩৬- কাক -ভটাতভক্ষ | ১ 

[শাস্ত। জেতবনে অবস্থিতিকার্ণে অনেকগুলি বৃদ্ধ ভিক্ষুর সন্ধে এই কথ। বলিঘাছিলেন। ইহার! ব্মলেই 

শ্রাবন্তী নগরের সগ্থান্তকুলজ। ইহার! ষখন গৃহস্থ গ্রমে ছিলেন, তখন ইহাদের প্রচুর বিভব ছিল। ইহারা 

পরস্পর বন্ধুভাবে বাস করিয়। এক যোগে পুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন। ইহারা শান্তার ধণ্মঘেশন শুনি) 
বলিয় ছিলেন, শআমরা। এখন বৃদ্ধ হইন্স।ছি ; এখন আর গৃহবজে ফল কি? চল, আরা শান্তর কিউ খে 

রস বুদ্ধণ!মনে প্ররদা।্রহণপুব্যক দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লভ করি।” এই নঙ্চল করিয়া ইহার! 
মমন্ত্র সম্পত্তি পুত্রকন্যাদ্িগকে ঘন করিয়া! এবং সাস্রমুখ জ্ঞাতিজনকে পরিত্যাগ করিয়! শান্তার নিকট প্রব্রজা! 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শান্তা ইহাদিগকে পত্র দিয়া(ছলেন। 

বৃদ্ধের! প্রবজা! গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্ত তাহার) প্রত্রলযাম্রূপ শ্রগপধন্খ্র পালন করিতেন না, বঞ্ধক্যবশতঃ 
ধ্দও আয়ত্ত করিতে প(কিলেন না। তাহারবিহারের «ক প্রান্তে পর্নশল! দির্ধণপুব্বক একতে বাপ করিতে 
লাগিলেন, ভিক্ষাচধ্যান্ন শি অনাত্র যাইতেন না, ্ খস্্ীপুত্রদিগের গৃহে শির! ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন করিতেন। 
এই নকল বৃদ্ধ ভিক্ষুর মধ এক জনের ভারা বিশিষভাবে তাহাদের সাহাধ্য করিতেন । তিনি এই ভিক্ষুত্দিগকে 
সৃপধ্যঞরনাদি প্রন্থত করিয়। দিতেন। এই নিমিত্ত তাহার| অন্যত্র ভিক্ষাদ্বারা যে যাঁহা পাইতেন, তাহাও ই 
বৃদ্ধার গুহে আনু আহার করিচতন্। 

কিয়ৎকান পরে এই বদ্ধ রোগাক্রান্ত! হইয়| প্রাণৃত্যাগ করিলেন। তাহাতে এ বৃদ্ধ ভিক্ষুগণ বিহারে গিয়। 
পরম্পরের গুল) ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায়, মধুরহন্তরনা! উপাসিক! আর ইহলোকে লাই!" 
বিহরপ্রাত্তে ভাহাঘের এই আম্েপো।ক্তি শুনিরা। নান। [কু হইতে অন্যাগ্ত তিক্ষু সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহাদের শোকের কারণ চিজাস। কররিঞ্পেন। তীহার! বলিলেন, আমাদের বন্ধু অমুকের পুব্বতন ভাহ্য! 
মধুরহত্ত্রসীর মৃত্যু হইক়াছে। তিনি আমাদের অতীব উপকারিগ্ী ছিলেন £ এখন কে আমাদিগের দেরণ 
ত্ব করিবে ইহা! আবিষ্াা আমর! যোদন করিতেছি ।" 

বৃদ্ধ ভিক্ষুদিগের এই শ্রমণবিগহিভ কাষ্য দেখিয়া ভিক্ষুর! ধর্খনভায় তৎসন্বন্ধে আলোটন1'করিতে লাখিলেন। 
ভহ্র! বজিলেন, “(১ এই করণে বুদ্ধ স্থবিরের! বিহ্াকুপ্র/ন্তে পরস্পরের গল) খিক) কান্দিতেছেন !* এই 
ম্ময়ে শান্ত। সেখানে ভপনীত হইয়। তাঁহাদের আলোচ]মান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, শভিক্ষুগণ 

এই স্থবিরের। যে কেবল ইহ জন্মেই এ রমণীর মৃত্যুনিবন্ধন রোদন করিয়া বেড়াইতেছে তাহা নহে; পূর্বেও 
যখন ইহার) নকলে কীঁকরূণে লন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন এই রমখী সমুদ্রগর্তে নিমগ্ন হইলে ইহার! তাহার 
উদ্ধারের জন্য সমুদ্রের জলমেচনে প্রবৃকধ হইছিল, কিস্ধ শেষে প্গুতছিগের কৃপায় রক্ষ। পাইয়(ছিল 1 ইহ 

বনিয়। শবান্ত। সেই অতীত কথা আর করিলেন £__ ] 

পুরীকীলে থারাণসীরাঁজ ব্রন্ষদন্তের সমর বৌধিসর্ত পমুদ্র-দেবতা হইস্থাছিলেন। 
একদা এক কাঁক নিজের ভাধ্যাসহ আছহাবান্বেষণে সমুস্রতীরে গমন করিয়াছিল। 
সেই সময়ে কতকগ্াল লোকে ক্ষীর, পায়ন। নতদ্য, মাংদ ও সুর! প্রভৃতি ছার! 
সমুদ্র তাঁর নাগুপুছ! করিতেছিল। কাকছন্ধ দেই পূজা স্থানে গিক! ক্টীর্পাযস্মাংসছি 
তোজন ও প্রচুর হুর পান করিল এবং উভয়েই স্থরমদে মত্ত হই! সমুদ্রজলে ক্রীড়া করিবার 
উদ্দেশ্রে বেলান্তে উপবেশুনপূর্বক জান করিতে আরম্ত করিল। এই সময়ে একটা তরঙ্গ 
ন্সালিস্ক। কাকীকে শুমুদ্রুগর্ভে লই) গেল, এবং একটা. মতা প্র কাকীর মাংস থাইযা'ফেলিল। 
বাক বিয়োগ কাতর হইয! জন্দল 'আরম্ত করিল? তাহার বিল!প শুনিঙ্কা। সেখানে বনু কাক 

ক 

পা 



ক 

৯৪৭-_ পুষ্পরভ্ত জাতক ! ২৬৫ 
স্লিিশিপাীিশাসিপিস্সি ০ সাপ সদা শি বি 

বেত হইল এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল । নে বলিল, “আমার ভারা! বেশান্তে বাদ! 
হান কন্িবার সমন নিহত হইাছেন।” তাহা শুনিয়া সন্ত কাকই একরবে রোদন আরন্ত 
করিন। অনন্তর তাহার! স্থির করিল, সমুদ্র তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ ঃ আহা! জল 
পচন করিয়া মমদ্রকে শু করিয়| ফেলিখে এবং এইকপে বেই কাকীর উদ্ধার সাধন করিবে 
অহ্ধারে তাহারা সৃখ পুরি জল তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। লবণোদকে যখন তাহাদের ক 
উফ হইত তখন তাহার! স্থলে বিশাস করিত। এইদ্বপ বহুদিন লবণুজল নুখে বহন করিয়া! 
তাহাদের কে অসহ্য ধনী হইল, চগ্ু। রক্কবর্ণ হইন। তাঁহারা তক্জাবেশে 
পটে ত মরে এই দশা পণ্ড হইইল। তখন তাহার হতাশ হইয়। পর্পরকে সন্থোধনপুর্বক 
খশিন, “দেখ, আমর! মমুদ্র হইতে হল ভুলির। বাহিক্কে ফেলিতেছি বটে, কিন্তু এক দর্গ ভুলিতে 
৭| তুলিতেই অন্ত জর আসিফ তাঁহার স্থান পূরণ করিতেছে । অতএব আমর! মমূদ্র জণহীন 
করিতে গাত্রিব 711 অনন্ত তাহারা নি্লিিত গাথা বলিল ২. 

নোখাঁছলে সুখ পুডিল ক শুকাইিল 
বাগির কিন্ত যাহ! ছিল তাছাহ দুহিল 

তখন সবন্ত কাক ঘৃত কাকীর রূপ বর্ণনা ক্ষরিয্থা বিলাপ করিতে লা/শল) ত্াহান্রা 
বলিল, “তাহার পুচ কি সু্দর ছিল। তাহার চক্ষু, তাহার দেহ, ভীহার মধুর কবর, সমনই 
মপোহর ছিল) এই সমন্ত গুণ দেখিগাই চক সমুদ্র তাহাকে অপহরণ করিয়াছে ॥ কার 
এইকপে বিঝপ প্রলাপ করিতেছে শুনি নমুভ্তু দেবভ1 তৈরথদ্গ থারণ করিয়। তাহাদের 
নখে আবিভূতি হইলেন। তুদ্বশনে তাহার! পদাইা খেল এবং তাঁহাতেই তাহাদের 
বীবনক্| হইল (নচেৎ তাহারাও তরস্কাধাতে পদ হইত )। 

সি 

| যদরধান--তধন এই বৃদ্ধ ভিচ্চুর হী ছিল সেই কাকী এই বৃদ্ধ চিন হিল সেই কাক, অপর বৃদ্ধ ভিহ্ুগ 
ছিল অপর সন্ত কাক এব আমি ছিষান সমূদ্রধেবত।।] 

১৪৭--গুমপন্্রডস্জাতিন্ক। 

[ শান) জেতবনে জনৈক উৎকঠিত িুসপ্ঙ্গে এই কথা ঝলিমাছিলেদ। শান্ত। দিক্রাটিলেন পক হে 

জিছু। তুলি নাকি বড় উৎকঠিত হইয়াছ 1" ভি্কু উহ ছিলেন ০) তশ্বফপ্*) *কে তোর ডক কায? 7 
"পুরে! হিনি আমার অধ কহিলেন তিনি এবসই মধুরহন্বরলিক1 ধেক্দাদি চাচাকে ফাস কিছুতেই আাকিতে 

পারিতেছি 11 ততই মাঠ বোনার অনর্থকারিট পূর্বেও তুমি হহারই হন/শলে চড়ি।হিলে এব 21 
কাসে ইছার হল] পারিখেষনা করি শিহগেশী হইযছিলে | এখন আবার ইহাকে পাবার অনা এত ৪ৎকতিত 

ইংলে কেন?” ইহ) মিতা শালু। দেই অতীত বৃহান হিতে আগ করিজেন ০] 

পুরাকালে বাহাণসীরাদ অ্থদকের সদয় বোধিনন্ব আকাপদেবহ) হইয়াছিলেন। একবার 
বাপণসীতে কার্তিকরাহিহ উৎ্পযেপলঙ্ে সনু লগহী হ্লঙ্দিউ হয) দেব হর গা 
শোতাহাহণ। কছিসাছিল এরা লমর বধিবানী আমোদ এ্রদোধে সখ হরয়াছিল। ই সমায় 
এক ছু বাক্িয় ছুহখাল দাহ ছোটা কাপ ছিল । লেখ ইতালি পুন্বহতাপ থে5ঘা ঘা 

শৃত নং আছে চোনাট করাছয়া দালিল। 
অনন্তর তাহার জাধা। বলিল, প্রাশিন্ আনা ইচ্ছা হইতেছে য়ে হুতুথনিত্র ৫ হিকদ। নি 

হু পহ্ধান ফর এব আত একধণন পাই হিরা তোমার গর ধরিয়া, বাক্ছিকোিতর 
ছেহিত ঘা লে নিল, হিতে আমাপহ হয়ে এহিহাল কে কুছুন্বতগ যেখে লাখ? 

৯ স্পা ০টি 

ঘ খুহস্_. পুর খু ১২ এবং ড। 

ক$ 



২৬৬ 
প্রথন নিপাত 

পাইলে উত্মবে যাইব না, তুমি অন্য স্ত্রী লইয়া আমোদ কর গম ।» ভদ্বে, বৃথা কেন 
আলাতন করিতেছ ঃ আমরা কুন্স্ত পাইব কোথায় 2* স্বামিন্, পুরুষের যদি ইচ্ছ। বি তাহা 
হইলে কিসের অভাব থাকে? রাজার কুস্স্তবাস্ততে নাকি বন্ছ কুম্থস্তফুল আছে ?” “আছে বটে, কিন্তু তাহা যে রাক্ষদ পরিগৃহীত সরোবরসদূশ , শত শত বলবান্ গ্রহ্বী তাহার রক্ষা বিধানে নিযুক্ত রহিয়াছে। সেখানে আমার যাইবাব সাধ্য নাই। তুমি এ অসঙ্গত ইচ্ছা ত্যাগ কর, নিজের যাহা! আছে তাহাতেই খন্ষ্ট থাক |» স্বমিন্, রাত্রিফালে খন অন্ধকার হস তখন কোন স্থান কি পুরুষের অগম্য থাকে ?, 

৫ ভা্যা কতৃক এইবপে পুনঃ পুনঃ অন্ুরদ্ধ হইয়া এব" তাহাব প্রতি অত্যধিক প্রণয়বশওঃ সেই ছূর্গ৩ ব্যক্তি শেষে, আচ্ছা, তাহাই কর! যাইবে, তুমি কোন চিন্তা করিও না” বলিয়। তাহাকে আশ্বাস দিয় রাত্রিকালে গ্রাণের মায়] পরিত্যাগপূর্বক নগর হইতে বহির্মত হইল এব* রাজার কুম্থত্তবাস্তর নিকট গিয়! কৃতি ভাঙ্গিয়! ভিতরে প্রবেশ করিল। রক্ষিগণ বৃতিভঙ্গের শব্দ শুনিয়া চোব, চোর” বলিয়া! তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল গালি দিতে দিতে ও মারিতে মারিতে শৃঙখলাবদ্ধ কবিষ্কা রাখিল এব* ঝাত্রি প্রভাত হইলে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা আদেশ দিলেন, "যাও, ইহাকে নিয়া শুলে চডাও। তখন তাঁহার! সেই হওভাগ্যের হাত ছুইথানি পিঠের দিকে টানি বাঁফিল এব* ভেরী বাঁজাইতে বাজাইতে তাহাকে নগরের বাহিরে লইয়। গিগ্জা শূলে চাপাইল। একে শৃলের 'অমহ্য যন্ত্রণা, তাহাতে আবাব কাঁক আসিয়! তাহার নন্তকোপরি বসিয়া শল্যসদৃশ সুতীক্ষ তৃগছারা চক্ষু ঠোকরাইতে লাগিল। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও সে নিজের কষ্ট তুলিয়া গিয়া ভারধ্যার কথাই মরণ করিল এব* ভাবিতে লাগিল, "হাক প্রিয়ে। তুমি কুনুস্তরঞ্জিত বন্ত্র পরিধান করিয়া, বাহ্যুগলদারা আমার কণ্ঠবে্টনপুর্ববক কাত্তিকোৎসব দেখিতে যাইবে ইচ্ছা ককিয়াছিলে, কিন্তু দগ্ধবিধি আমাদিগকে এ স্থ হইতে ববিত করিল। ইহা চিন্তা! করিক্! সে নিক্ললিখিত গাঁথা পাঠ করিল £__ 
বিপযাগ হরখিত বসনযুগল পৰি 

বাহুলতা! দিম! বেষ্টি ক মোর প্রাণেশ্বরী 
ডৎ্সদব দেখিতে যাবে ছিল বড় সাধ মনে 
সে আশ! পুরণ কিন্ত হইল ন! এ জীবনে । 
এহ ছু খবড় মোর এর সঙ্গে তুলনায় 
শুল কাকতুণ্ডা ঘাত তুচ্ছ ঝলি মনে হয়। 

স্ত্রীর জন্য এইন্প বিণাপ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল এব* নরকে গমন করিল। 

০ 

সনবধান--শধন এই দম্পতী ছিল নেই দম্পতী এব আসি ছিলাদ সেই আ[কাশদেবতা ধিনি ভক্ত বৃত্তাশ্ত আঅতাক্ষ করিয়াছিলেন ] 

১৪৮ শ্গাল জাতক । 
| শা দেতবনে ক।ম[দরিপৃ্রমন সম্গদ্ধে এই কখ! ব শালী প্উপুত্র শান্তার ধহদেশন শুনি যৌদ্কপাসুনে নি (পি কোটি হৃবর্বারা অভিত কৰিফকাছিলেন সেই অ শ্রেবা 

লিছছিলেন। শুন! বায় আবন্তীবাসী পকশ্ত বিডৰ 
লেতবনের বেশ কআনাখ- 

অন্ত কটণে কামাছি বিপু আবল হই! উদ্নিল॥ তাহার! যে রিপু পরিহার 
কন্াফিলেন এখন উত্ব(&ত[চবে পুনরশার তাহারই ধ্টহত হইবার স্থল করিলেন। ঠিক এই সময়ে 
চহবসহ তি হপের মত্]ে কাহার লয়ে কিজ্প এবৃতির সঞ্চার হ মাছে, ইহহ/ আনিবার নিমিত্ত শ্না 



১৪৮__শৃগান জাতক । 
২৬৭ 

রনধপ্রতান্গপ দ ওনীপিকা। *
 উত্তোলিত করিলেন এবং শর পঞ্চশত ভিক্ষুর শনে যে কানতাবের উদ্রেক হইয়াছে 

তাহা বুঝিতে গরিলেন। 
একপুিকা, জননী, যেন্ন পু€তরর, কিংবা একচক্ষ বাক্তি থেদন চক্র

 রক্ষাবিধানে বত্রপর, 

শও সেইরূপ আবকদিগের রক্ষাবিধানে য্ুধ্ুল ছিলেন। পৃব্হাছে হউক, অপরাহ হউক, যখনই 

রীবকরিগের ননে কুপ্রবৃত্তির উদয় হইত, ত
খনই তিনি দেই প্রবৃত্ত

িকে নার বৃদ্ধি পাইতে দি
তেন নাঃ উপদেশবলে 

দমন করিতেন। এই শিহ্যহিতৈঘণাঁবশতংই, তিনি এখন ডিন্তা। করিতে লাঁখিলেন, চত্রবর্কী রাজীর নগরে 

চোর প্রবেশ করিলে যেমন
 হয়, এও সেইরূপ ॥। আসি এখনই উপদেশ বনে এই ভিক্ষুদিগ্রকে কুপ্রবৃত্তির 

অত্র হইতে রক্ষ। করিব এ
বং ইহা দিগকে অর প্রদ্থান করিব ॥ 

এই লংকলপ করিয়া তিনি মুভি গন্ধকুটার হইতে নিক্রান্ত হইয়। ধন্মভ(গা
গারিক স্থবির আননকে 

অতি নধুর 

শবে "আনন্দ" ঝলিঞ্। ডাঁকিলেন। আন আঁনিক় প্রনিপাতপুব্বক ভাঁথার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।
 

শান্ত। বলিলেন, * অনাধপিওঘ কর্তৃক সুহ
্র্দম্ডিত অ-শে যত ভিক্ষু আছে সকলকে আহ্বান করিয়া গন্ধকুটারে 

মমবেত হইতে বল” শান্তা তাঁবিয়াছিলেন, “শুদ্ধ উর পঞ্চশও ভিক্ষুকে আহ্বান করিলে তীর! বুঝিতে 

পারিবেন যে, আসি তাহাদের দনৌভাব জানিতে পারিজাছি। এক্সূপ বিশ্বাস জন্মিলে তাহাদের মন উদ্িগ্ 

হইবে, হুতরাহ তাহারা ধামদেশনের মা গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই কারণেই তিনি লমপ্ত 
ভিশ্চ 

আহ্বান করিবার আদেশ দিলেন। আনল “যে আজা।' বলিয়া চাবি ? লুপ 
প্রতি পরিবেণে গুদনপুব্বক 

ভিচ্চুদিগকে আহ্বান করিলেন। এইন্সপে সমন্ত ভিক্ষু গন্ধকুটীরে সনবেত ই 

স্থাপিত করিলেন তখন শান্ত! আলিয়া! মেই আসনে প্থ্যক্কব্নে উপবেশন কযি
লেন , ভীহা দেহ ঠিক 

খদুভ।বে অবস্থিত রহিল, বো
ধ হহ মেল (লাম বরিত্রীর উপর হাসের পৃৰ্বত বিরান 

দেহ হুইভে বড় বর্ণের রি বিকিরণ
 করিলেন, মনে হইল যেন সাহার দন্তকৌপরি শে ওরে কুহুমদাদ 

দচ্ছিত রহিঘাছে। সেই কুম্িনল। বৈভত্ত হইয়। শুর পাতে আকারে, ছত্ের আকারে, কুটাগা
র কুক্ষির 

আক্র গগনতলে বিহাঙজতার ন্যায় নকচরণ করিতে লাগিল । অর্দবকুক্ষি বিগ করিছ। যেনন অরুণের উদর 

হয় ভগবলের আবিঠীবও নেইবপ প্রতীয়মান হইল। তিক্ষুনঙ্ব শাতাকে গ্রনিপাতপূর্বক শরদ্ধান্বিতচিত্ে 

াহাকে ব্ক্তকথলবৎ পুরিবেঞন করিয়। আদল গ্রহণ করিলেন। তখন শা ্রকষত্বরে ডিক্ুবিগক্ষ 

সঙ্থোধনপুব্ধক বলিলেন, প্তিক্মুরা। কান, ব্যাগ + ও বিহিংলা। এই শ্রিবিধ চিন্তা হৃদয়ে পোপ করিবে 

ন।, কারণ এখলি অুশলদনক দিতর্ক বলিয়! পরগণিত। যখন এই সকণ কুপ্রবৃত্ি হরে আবহুত
ি 

হইবে তগন তাহাদিগকে তুচ্ছ মনে করিও না, কারণ কুপ্রবুত্তি সাতেই শক্র এব" শক্র কখনও হুস্থে পান নহে, 

সে হবকশ পইলেই
 বিনপপাধন করে আজনাত্র কুপ্রবৃতিও আিভাবে

র পর তদ্বরোন্তর বুক্িদ)ত করি) 

বৈনাশের হেতু হইু। থাকে কুপ্রবৃত্তি হলাহলোপন, কিংবা চশ্দকওএুনতঃ ফিংব। আাশীবিযদনুশ। কিংব 

বিদ্যাবমিকপ্প, অত এ
ব সবঃধা পারিত)ছ্য ও শক্বনী

য়। হধনই কুপ্রবৃত্তির সবার হইবে তখনই উহা অ।নহলে, 

ধুঁিহ লু হত হইতে উৎপাউভ কঠিি 
হইবে। যেখস গল্গুপল্রে বারি 

পড়িল উহ তাহাতে » লু 

থাকিতে গার না, ততক্ষণ [বিষ্ট হইয়া ছাপ, উকঞ্জণ ধ্ধ করিল কুপ্রনৃশ্থিও সেইজগ 
অঠিরাহ নন 

হইতে অপসারিত 
হইতে পারে । পুহ

কাতে পডিভেয়া অদলাত্র চিষ্ঠবিকায়কেও এক
ণ সব। করিযাহিধেন 

তে 

তাহা উৎাকে বুষ্ছি পাইদার 
অবদর লা বিদ্গা ঙ্কুরেই ক বেত করিয়াহিকেন। ই! বলি শান্তা সেই 

তীত কখা। বলিতে কহপ্ত
 কহিলেন *--) _.__ শশাোশিশাশী

 

পুরাকলে বারাণলীরাদ ত্র্চনকের লন বোধিদবু শৃণাল-যো
নিতে জন্সগ্রহণ করিয়া এক 

ননীতীরদ্থ অহণো 
বান করিতেন ॥ একদম এক বুধ হপ্্রী গঙ্গাতীরে প্রাধহাগ করিয়াছিল । 

বোিলব খাসাদেহদে বাছির হইয়া এ নৃতছপ্ী বেশ
ি ভবিলেন, অস্ত আমার আহহ দাসের 

উল কইল) [হিলি প্রথমে চ্ীহ শে *ংপল কহিলেন 5 কিস খেলেন উহা চাগলে। 

উহার 28 কা্ঠন। ব্দতএব সেখান বাবেই 
কোন গুকিধা লা দেখিয়া তিনি উহার

 এত 

এংশন করিলেন ॥ ক
ৈশ্থ হেখিলেন। ইহ] ৫কবন ছাড়ি তি তখ এখনে ধংশন কথ কোন 

ক ছপল (1501 

চু ক পজ্ছহংপুখ? 
এই শখ ন্টহ। হ£) সর্ত অহা এইজ ৪1১৭ আবহ ভারত ৪৮১৪ 

মহ15৭- শক খা 5 
তর পথম শহর হে হর ৬418 

£ টান 

তিশা ইহ উহ লা কুল হই £ 

তু ছি শন! 



দু প্রথম নিপাঠ 
পপি 

.স৬া্পপসপস্ী সস সা সা 
সপ্ন সপ পিসীদাশিপিসপিসিসিপিি 

ফণ পাওয়া যাইবে নাঁ। অতঃপর তিনি কর্ণে দংশন কবিলেন, কি্ত দেখিলেন উহা পের 

যায় নীরস, উদরে দংশন করিলেন, উহা! যেন একট! ধানের গোলা, পায়ে দংশন 

করিলেন, উহ! থেন উদুখল , লাধুলে দংশন করিলেন, উহ যেন মুধল। এইরূপ কোথাও 

কিছু খাইবার স্থুবিধ। ন! পাইয়া অবশেষে তিনি মলদ্বারে দংশন করিলেন » টড তাহার 
বোধ হইল হেন সুমিষ্ট পিষ্টক আহার করিতেছেন। তখন তিনি ভাঁবিলেন, “এত গে 
আমি ই্ছার শরীবে সুমধুর খান্ত পাইবার স্থান লাভ করিলাম তদবধি তিনি খাইতে 
থাইত্রে হস্তীর কুক্ষির ভিতর প্রবেশ করিলেন , সেখানে বৃক খাইলেন, স্ৃংপিশু খাইলেন, 

পিপাঁস। পাইলে রক্রপান করিলেন এবং শযননকালে উদব বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিয়া! রহিলেন। 

তিনি ভাবিলেন, "এই হম্তীর দেহের অভ্যন্তর বাদ কর! কি সুখকর । অতএব ইহাই আমার 

গৃহ, আহারের ইচ্ছা হইলেও এখানে বসিয়াই গ্রভৃত মাংস পাইব। অতএব ইহা! ছাডিয়! 
অন্রত্র যাইবার প্রয়োজন কি? এই মঙ্বল্প করিয়া তিনি হস্তিকুক্ষিতেই বাস করিতে ও মাংস 
খুইতে গগিলেন ॥ 

এইক্পে কিয্ুতকাঁল অতিবাহিত হইলে গ্রীগ্থ দেখ! দিল, নিদাধবাতে ও স্থর্ধযরশ্মিতে 

গৃত হস্তীর চণ্ম শুষ ও আকুষ্চিত হইল , বোধিপবের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইয় গেল » কুক্ষিবিবর 
অস্বাবপূর্ণ হইল, বোঁধিস্ৰ যেন ইহলোকের ও পরলোকের মন্ধিস্থানে বাঁদ করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে চগ্মের পৰ্ধ নাংসও শুফ হইল, রপ্ত নিঃশেষ হইল , বাহির হইবার পথ 
না পাইয়! বেধিসৰ অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিলি পথ পাইবার আশায় এদিকে ওদিকে 
ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে তীহার শ্রীরহই আহত হইতে ল।গিল, নির্গমের পথ প1ওয়! 

সেল 5 হত্ীতভ বেদ শিষ্টকিও পিন্ধ হইচভ একে, ঝেধিলধও লেইন্সপ হুততিকুদ্ছিে 
মিদ্ধ হইতে লাগিলেন । 

সৌভাগ্যক্রমে কয়েক দিন পরে নহামেঘ দেখা দিল ও প্রচুর বর্ধণ হইল। তাহাতে হস্তীর 
মৃতদেহ ভিজিয! পৃৰ্ববৎ ফুলিঘ। উঠিল, হস্তীর মলঘারও খুলিয়া! গেল এবং তাহার ভিতর দিয়। 
নক্ষত্রের গা আলোক দেখা দিল। বোধিসব্ নেই ছিদ্র দেখিতে পাইপ্না বলিলেন, “এতদিনে 
আমান প্রাশরম্ণ। হইল | তিনি হত্তীর মত্তকের দিকে হটয়া গ্রিয্া এক লক্ষে নিজের মণ্ডক 
দ্বারা মলঘ্ব।র ভেদ করিয়া! বাহিরে আসির পড়িলেন ১ কিন্তু আসিবার সম রম্ব,পথে তীহার 
শরীরের লেন উৎপাটত হইযু। গেল ) - 

বোধিদখ হস্তিকুক্ষি হইতে খুক্তিশাভ কৰি প্রথমে মুহূর্তকাল ছুটিলেন, পরে থামিলেন, 
এব* শেষে উপবেপন করিম নিজের তালক্বজঙ্ণা মস্থণ শরীর অবলোকলপৃর্বক ভাবিলেন, 
“হার, আমার এই ছদ্দিশ। অনক্কত নহে ১ লোভের জন্যই আমি এত কষ্ট প্রুইলাম ( এখন 
হইতে আর লে/ভের বশববী হইব ন।, হন্তিশীরেও প্রবেশ করিব না 1 অনন্তর তিনি 
উবিশ্ুচিত্তে এই পাখি) পাতি কছিলেন ১ 

হত্তীর কুষ্ষিতে পাশ পাইছি শিক্ষা বেশ 
লোভবশে ব্দার কু পাব স| ক হেনক্লেশ। 

এই প্রতিভ্রা করিয়া বোধিসর সে স্থান হইতে পলাম্থন করিলেন, অহংপর তিলি আর 

কখনও সেই নৃতহস্তীর বা অন্ত কোন মৃত্ধ হস্তীর দিকে দৃক্পাত ও করিতেন না, ঝোভেরও 
বশব্ন্ী হইতেন ন!। 

(কখাস্থ শা বলে লন ভগ হব কখনও কুপহৃত্তি পৌধপ। কও না , যখনই চিওবিকীক হই 
তখনই উহা ব্বন করিব" হনগ্বর তেনে হয চতুইয় ব্যাধ্যা করিল , ডাহা শুনি দেই পঙ্চপত ভিক্ষু অহ্কে 
গীত ছইাশন হব আজহশিই শিবা কেছ হ্রাতলহ। কেহ সঙথপানী। এষ কেহ অনার হইলেন ২ 

সহহঘ(য- ধন আন ছিলন সেই শৃগাল) ] 



১৪৯--একপণ জাতন্ক । 

[শান্তা বৈশালীর নিকটবন্তী, মহাবনস্থ কুটাগরণাল!্র অবস্থিতিক(লে বৈশলীর কোন ছুষ্ট লিচ্ছবিকুনারকে 

নক্্য করিয়া এই কথা বনিয়/ছিলেন। তৎকালে বৈশ!নী। নগরীর সগুদ্ধির সীন ছিল না। ইথা এক এক 

গবুতি * অন্তরে তিনটা প্রাকার দ্বার পকিবেঠিত ছিল এবং ইহার দ্বারত্রপ্ন অটরালক 1 ছারা রক্ষিত হইত। 
সাত হান মাত শত সাঁত জন রাঁজা $ নিষ্নত ইহার শাসনকাথ্য নির্কহ করিতেন 1 উপরাজ, প্লেনীপতি এবং 
ভাথাগারিকের নংখ্যাও এই পরিম৭ ছিল ! 

বৈশ[লীগ রাজকুম|রদিগের দধ্যে একজনকে লোকে “ছুষ্ট লিচ্ছবিকুমার্' এই নাদ দিয়াছিল। তিনি ক্রেধন, 
উ্তগ নি্র ছিলেন এবং ঘ্ডাহত আশীধিদের ন্যাঁর সর্র্বা গরের অনিষ্ট করিতেন। তাহার প্রক্কৃতি এতই 
কোপন ছিল যে, কেহই তীহার মক্ষে দুই তিনটার অধিক বাকা বলিতে পারিত ন। মাতা, পিতা, ভ্ঞাতি 

বন্ধু কেহই ভীহার শ্থভাঁ। পবির্রঁন করিতে পারেন নাই । একদিন ভাহার দাতাগিতা ভাবিলেন, 'এই কুনার 

অতি শির ও কাওাকাওজানশুন্য £ সগক্ সনুদ্ধ বাতীত অন্য কেহই ইহাকে বিন শিখাইতে সমর্থ হইবে 
নাঃ একপীত্র বুদ্ধই বোধ হক্স ইহীর প্রকৃতিক কোসলতা সাধন করিতে গারিবেল ॥ ইহ। তাবিক্গ1 ভীহারা এ 

কুনারিকে সঙ্গে লইয়। শান্তর নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে প্রণান করিগ! বলিলেন, ““ভগবনূ। আমাদের 
এই পু্রটা ক্রোধন, উঠত ও নিঠুর; সর্বদাই যেন আম্মির মত প্রচ্থলিত থাকে) আপনি দয়) করিয়া ইহ!কে 
কিছু উপদেশ দ্বিন।* 

শও] কুনারকে মন্ে(ধন্পূর্বক বলিলেন, “দেখ, কাহারও ফোধন, নিঠ,র, কাওাকাওুজ্ঞানশুন্য ও গরপীড়ক 
হওয়া কর্ববয নহে । জ্োধন ব্যক্ি নিগের গর্ভবারিপী, পিত।, পুশ্র, ভ্রাতা, ভগিনী, ভাবা, দিত্র, বন্ধু-সকলেরই 
অপ্রিয় হয়; সে দংশনোদ্যত নর্পের নার, আক্রনপৌধ্যত বনঘহার লা, খাসোদাত রাকসের ন্যায় সকলেরই 
ভর়াবহ। একপপ ব্যক্তি ম্বতুর পর সরকারি যস্রণাগাঁরে বস করে, ইহ জীবনেও, বিচিত বসন-ভুষণে 
হুমজ্দিত হইলেও সে অতি ভীষণাকারঞ্পে প্রতীয়মান হইহ! থাকে । তাহার মুখমণ্ডর পুর্ণচন্্রনিত হইলেও 
উত্ত।পম)ন পনের ন্যায়, কিংবা) মলাচ্ছত্র কাঞ্নমুকুরমগুলের ন্যায় বি ও বিক্ষপ। ক্রোধের বশেই লোকে 
কখনও ভৃখস্থল হইতে পতনে, কখনও শত্্াথ(তে, কথনও [িধপানে, কপনও উদ্ধন্ষলে আয্মহও]। করে এবং ক্রোধ 
বশতঃ দিজের লীবনান্ত ক(রয়। ন্যকাদতে খনন করে ॥ যাহারা পরপীড়ক, তাহারাও ইহলোকে খেত এবং 

বেহত্যাগের পর নেকরয়গাখী ও ঘতখভোগী হইর! থাকে । অতঃপর যখন ত।হার? পুনর্কার নানবশরীর লা 
কা। তধ্নও অন্সরোগী হয় অঙ্গাবশি চহুয়োস। করুরোগ ও অন্যানা রোপে কই পার £ নিত রে!গভে।গ 
করা তাঁহাদের দুঃখের দস) পরিসীন! খাকে ন)) এমন সকলেরই নৈজীভাবাপন্ত ও পরছিতপরায়ণ হওর়| 
কর্ৃধ্য। এক্সপ লেক নহকাদির তর হইতে বিশুক্ত | 

এই উপদেশ শ্রহণ করিত কুযারের প্রবৃতি পরিবর্তিত হইল ( পাহার দণ্ড, ফোধ ও প্বার্থপরতার ধলন 

হইল, [৩৭ দৈআীও।ব!পত্র ও সৃহচিত্ত হইলেন । অতঃপর তিনি কাহাকেও খালার বিতেন না, বা এহা। 
ক্হিতেন না ॥ ঠিলি জবস হিষখরের। কিরে! ভতহ্ল ককটের, কিংবা ভকিযাশ বৃষের ভাঙ বিহীহ হইলেন। 

[পন্থবিকুনরের প্রঠতিনহর্থে এই পর্যন্ত দেখি এক বিন ভিছুগথ ধশ্সভাহ সলবেত হইত] যতি 
গেলেন, দেখত ছুই লিচ্ছবিকুনারের ভহিত্র তাহার বাতা, পিতা এবং (বুধ দীর্ঘকাল চেষ্টা কও 
সংশোধন কছিতে পায়েল লাই, কি সম্যকপপুদ্ধ একবার মাত্র উপবেশ বেছাই হাছাতক বিশীত ও হাথ 
পরোধুনা কারলেন। এখ্সপ লোকের ছুত্রবৃধিধষন এবং বুখপং হয়না শরুকাহীহ হযন, উহ কাই 

একবির সাধন) শাহকাহহ] সতযহ বলিছাছেন,। হপ্িরহাকেঞ। ঘম্য হককে ই্ছাযত একই তিকে 

পহিচালিত করে-হহ পুরোতাসেত নয় পশ্ডাতে, কঃ উতততে। শহ হক্ষিতে। ধানে ছে দিকে ইন, গাহাতক 

শেইাধক্ষে চালাছ। আন্যখক এবং খোকনের নখে এই কথা । লদ্যকৃ-সবুঙ্ধ হতাশ তও হবে 

(নট করিতে সা করেল, তাহাতে অঃহৈকের যে বিকে ইস্থাং সেই ফিকে পঠিত করিতে পাত 

৮1ঃ অহ সে শিখ মাধ ৬ 21756 পাতে। হুদ্ড এববিও গু্সন্প্ত ও কিওি হ) ৪৩ খন্য 
শম্পা পাশে পপি 

হত রক হে তোপ । 
টার সবটা হহের অযু কুক আকাশ কুটাখঠ [বিচছেখ (২২০৯ হতপহ8) 
কপালে ভুলকত শাহান অং হেল পহহান্ত তিক সংক$ হ€6 রহ রাহকাহা 

নিজ]াধ 51155 কাহাের সকলই পন [হিশ হজঠা 81 
ক ক ক 



২৭০ 
প্রথম নিপাঠ 

এরিক ররর ররর সস 

কাহারও এ ক্ষমতা নাই বিশি বিনেতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষদম্যদিগের সারথি * বলিয়া পরিকীন্তিত। 
বন্ততঃ সম্যকনবুদ্ধের ন্যার পুকষদম্য সারথি দ্বিতীয় দেখা যায় ন|।* 

ভিক্ষুগণ এইনধপ কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে শান্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাহাদের আলোচামান 
বিধয় লানিতে পারিলেন এব* বলিলেন পভিক্পর্ণ, আমি যে কেবল এই প্রথম একবারমাত্র উপদেশ দিয় 
কুমারের চরিত্র শোধন করিলাম, তাহ! নহে, পুব্বেও এরূপ করিয়াছিলম |” অনন্তর তিনি দেই অতীত 
কথ আরন্ত করিলেন £_-] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রক্গদন্ের সময় বোঁধিপন্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। তিনি বরঃপ্রাপ্তিব পর তক্ষশিল৷ নগবীতে তিন বেদ এবং অন্তান্ত সমস্ত শান্ত 
অধ্যয়নপুব্বক কিয্বৎকাল গৃহ্বাস কবেন, পরে মাতাপিতাব মৃত্যু হইলে খাষপগ্রব্রজ্া গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে চলিয়| যান। এখানে ধ্যানাদি দ্বারা তিনি অভিজ্ঞতা ও সমাপত্তিলমূহ লাভ করিয়াছিলেন। 

হিনালয়ে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর লবণ, অন্তর প্রভৃতি কতিপয় প্রয়োজনীয় দ্রবোর অভাব 
বশতঃ বোধিম্কে জনপদে আগমন করিত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হইক্সা! রাজার উগ্ভানে বাম কারিতে লাগিলেন। বারাণনীতে আদিবার পরদিন তিনি যত্ুসহকাঁবে তাপদলনোচিত বেশ ধারণ করিয় ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ-পুর্বক রাজদবারে উপনীত হইলেন। রাজা বাতায়ন হইতে তাহাকে নয়নগোচর করিলেন এবং তদীয় গমনভঙ্গী 
দেখিয়া প্রীত হইয়। ভাঁবিতে লাগিলেন, "এই তাঁপসের ইন্দ্রিয়মুহ কেমন শান্ত! ইহার মনেও কি অপুর শাস্তি মম্মুখভাগে ইহার দৃষিশুধযুগপ্রমাণ স্থানে নিবন্ধ রহিয়াছে। ইনি যেপ সিংহবিক্রমে ও সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে মনে হয় যেন, প্রতিপাদবিক্ষেপে ইনি মহশ্র মুদ্রর এক একটা স্থবিক! £ রাথিগ আসিতেছেন। যদি কোথাও সন্ধণ্ম থাকে, তাহা হইলে তাহা ইহার হৃদয়ে বিরাঁজ করিতেছে ।” এইক্প চিত্ত! করিয়া রাজ! পার্শস্থ এক অদাতোর দিকে দৃষ্টিপাত ফরিলেন। অদাতা দিজ্ঞানা করিলেন, “কি আক্তা করিতেছেন ?” রাল। বলিলেন, “এ তাপদকে এখানে আনয়ন কক্ষন।” অমাত্য প্যে আল্রঞ।” বলিয়া বোধিসব্বের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাহাকে প্রণিপাতপুর্বক তদীয় হন্ত হইতে ভিক্ষা পাত্র গ্রহণ করিলেন। বোধিসব লিজ্ঞাসিলেন, “ধাশ্মিকবর, আপনি কি চান?” অনাত্য উত্তর করিলেন, “রাজা আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।৮ “আমি হিমালয়ে বাদ করি, আমার ত কখনও বাঁজভবনে গতিবিধি লাই ।* 

'অনাত্য রাজাকে গিয়। এই কথা জানাইলেন। রাজ! বলিলেন, “আমার কোন কুলোপগ তাপস নাই $। এ তাপনকে আনয়ন কর, উনি আনার কুলোপগ হইবেন 1» তদনুলারে অনাত্য পুঅব্ঝার গমন কিক বে(ধিসবকে প্রণিপাতপুর্ধক রাজার প্রার্থনা! জান।ইলেন এব* তাহাকে দ্রা্রতবনে লইয়া! গেলেন। 
রাজ! সম্মানে বোধিসবকে অভিবাদন করিলেন। তিনি তাঁহাকে শ্বেতচ্ছত্রযুক্ত স্বর্ণ সি*হাসনে উপবেশন করাইলেন এব* নিজের জও যে ভোজ্য প্রস্তত হইয়াছিল, তাহা ভোঙ্জন করাইশেন। বোধিদন্ধ বিশ্রান করিলে কাজা দিজ্ঞাম! কঞ্সিলেন "আপনার আশ্রম কোথার 1” * পুকহরূপ দন অর্থাৎ ছাসড1, তাহাহিশের সারধি অর্থ বিলেত । অজ্ঞ লেক ঘধ[মড়ার বত শ্বভাবতত উচ্ছল, ত1হাবিগকে শিক্ষা নি সহত করিতে হয়) এষ্টানছিগের মধ্যে প্রাকৃত অন 1০0% এবং বাক 75107 সাদ অভিছিত লইছা খাকেন। ইষ্ট নিমেও ০০০৭ 51১625৩14 নাষে বাঁনৃত | 1 যুগ পরিযাণ বিশেষ, লাঙ্গলের যু যত দীর্ঘ, তত। তপথী ইতগতঃ দুক্টগাত না করিয়া কেবল সখের ছুই চারি পা লখ যেখিছা। অবসর হইতেছেন এই অর্থ । 
$ স্বিকাখলি। 
3 হিশিশুচে ছত ভিক্ষা করিতে বসেন এবং সকলকে ঘ্ছোপদেশ ঘেন। 



১৪৯-_ একপর্ণ জাতক
 

২৭১ 
শী 

বোধন বলিলেন, “মহারাজ, আমি হিমালয় থাকি।৮ “এখন কোথায় যাইবেন 1” 

আনি এখন বর্ধাবাদের উপবুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতেছি।” “তবে অনুগ্রহপূর্বাক 

আমার উদ্ভানেই অবস্থিতি করুন।” বোঁধিস এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, বাদ! নিজেও 

আহার করিলেন এবং তীহাকে লইনস উদ্যানে গেলেন। অনন্তর তিনি বোধিনত্বের অন্ত 

পর্মশীল। লিম্মাণ করাই! দিলেন এবং ভাহার এক অংশ দ্রিবীভাগের ও এক অংদ রাত্রিকালের 

বাসোপযোগী করাইলেন। প্রত্রাজকদিগের থে অষ্টবিধ পরিষ্কার ক আব রাজা সে গুলিরও 

ব্যবস্থ। করিলেন এবং উদ্ানপাঁলকেৰ উপর বোধিসত্বের তত্বাবধানের ভার দিয়! প্রাসাদে 

কিরিয়! গেবেন। বৌধিসব তদবধি রাঁজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। 
রানা প্রতিদিন 

ছুই তিনবার তাহার সহিত সা
কা করিতে যাইতেন। 

এই বাঁজার অভীব ছুষ্টন্বভাব, ক্রোধল। উগ্র ও নিটুর এক পুত্র ছিল» রাজা নিজে এবং 

ভাহার জ্ঞাতিবযুগ্ণ কেহই উহাকে দন করিতে পারিতেন না) অমাত্যবগ, ব্রাঙ্দণ ও 

গৃহপতিগণ সমব্তে হইয়। রাঁজকুমীরকে ক্রোধতরে বলিয়।ছিলেল, (পনি এরপ কুব্যবহার 

করিবেন না, এরূপ আচরণ নিতান্ত গঠিত” কিন্তু ইহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। 

বেধিসবকে পাইয়া! বাঁজ) তাঁবিলেন, “এই শীলসম্পন্প পরমপুজ্য তপস্থী ভিন্ন অন্য কেহই 

আমার পুত্রের নতিপরিবর্তন করি
তে পারিবে না, অতএব ইহারই উপর পুত্রের উদ্ধারের ভার 

দিই। এই সক্ষম করিস! তিনি একদিন কুমারকে সঙ্গে লইয়া বোঁধিলস্বের নিকটে শ
েলেন, 

এবং বলিলেন, হাশর, আমার এই পত্রটী অভ নিটুর ও উত্দ্থভাখ । আনি
 কিছুতেহ 

ইহাকে দমন করিতে 
পারিলীম না! আপনি ইহার শিক্ষাবিধানের 

কোন উপায় করুন।* 

এই প্রার্থন! করিয়া তিনি কুমীরকে বোধিমনবের হত সমর্পনপূর্বাক চলিয়া গেলেন) 
৩ 

বৌধিসব তাহাকে সঙ্গে লইস্»। উদ্ভানে বিচরণ করিতে আগিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, 

এক স্থানে একটা নিমের চার! বাহির হইয়াছে » তাঁহার ছুই পার্থ ছইটা মাত্র পাত
! দেখা 

দিহ্থাছে। 

বোধিসব বিলেন, “কুমার, এই চারাস একটা, পাত! থাইয়া। দেখ ৩ ইহার আশ্বাদ 

কিক্গপ 7” কুনার উহ দুখে দিয়াই “ছ্যা ছ্যা” করিস ভুনিতে খুধ, ফেলিল। বোধিসব 

দিত্রাস] করিলেন, “টি হইক্জছে কুমার ?” কুদা
র বলিল, শনহাশয়, এখনি

 এই বৃক্ষ হলাহল 

বিষের মত» বড় হইলে না জানি ইহার দ্বারা কত লোকের প্রাণনাশ ঘ্টবে।” হহ! 

খঁলথ। সে নিমের চারাট! উপড়াইয়া হত্ডের দ্বারা মন্ছিন করিতে করিত
ে নিঙ্লিখিত গাথা 

পাও করিল ৮ 

অঙুরে খে বৃক্ষ হেল বিষোপন 
বস্কত হইনে হব

 

ফলছেয়ে তার শতশত জীব, নিশি খনক্ হবে। 

ইহ? শনন্ধা। বোিলব থলিলেনঃ “কুমার এই (নশ্বঙ্গ এখনই এমন 
(তিক, বড় হছণে না 

নানি আও কি হইবে, ইহা। তাবিথ! তুলি ইহাতে উংপাউিভ ও মন্থিত করিলে? হনি এই 

চায়াটার সঙ্দ্ধে যাহ) করিলে। এই ঝুছোর জধিবানীরাও হতোনা স্থঞ্জে ঠাহাছ কহিকে। 

হাঙর ভাবিবে, ই কুমার বালাকাছেই ঘখন এমন উঞস্৩ব ও নিতুর হ€ল, ৩খন এই 

হইছা হাছগৰ গালে ইহার প্রন্থতি সাযও এীধন হইবে। হহ1 তাহা কামানের ক
োনও 

উর্মও হইবে নাত অহএব হাহাহা তোমাকে বা? হিঝে না, এই শির এও উপ্যঠিত 

কি হাথ হতে শুই কিয়] ধিবে। 
সেই শি বালতেছ দেহকে হুমা ছা€1 

মাংহান হইতে নিপা) ক£ 7 আহ০লহ কামান, মৈরীলপ্ হও) 

খোছিসবের এই উপংশ পলি কুমাতহ॥ হাতকে রছ) পেগে। তিন হব ৫২ ব্য 

টি 
মা কুমাহের মি ০27 ৯৮

০ 
পাশপাশি 

০ ২১08 +5$ ব্লগ হা
স: হুডি শ্ পর পা

 হু» 



২৭২ প্রথম নিপা 
পাপা পাপা 

পাপা পাপা পা 

খ নৈত্রীসম্পন্ন হহলেন এব* পিতার মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করিয়া দানাদি পুণ্যান্ানপুব্বক 
কম্মাহুরূপ গতি লাভ করিলেন । 

[কথাস্তে শীস্ত। বলিলেন ভি্ষুগণ আমি যে কেবল এ জন্মই দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারের চরিত্র স শোধন করিলাম তাহা নহে পুব্বেও এরূপ করিয়ছিলাম। 
সমবধান_-তখন এই লিচ্ছবিকুমার ছিণ সহ হুষ্ট কুমার আনন্দ ছি সেই রাজ! এব আমি ছিল।ম সেহ 

ভপদেই্|) 

১০০-_২নঙ্ভীবব জাতি 
মহারাজ অজাতশক্র অস*স নর্গে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তদুগলক্ষে শান্তা বেণুবদে এই কথ! বলিয়াছিলেন। 
অজাঁতশক্র বৌদ্ধবি্েষী ছুণীল ও পাঁপকম্ম! দেবদত্তকে শর করিতেন মেই ক্রুরসতি নরাধমকে প্রদর 

করিবার নিগিত্ত বহুতর্থবায্ে গ্শিরে এক বিহার নিম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এব তাঁহারই কুমস্ত্রা় নিজের 
জপক ধাম্মিকবর স্রোঙাপন্ন বিশ্বিদারের প্রাণবধ করিয়াছিলেন। এব বিধ ছুঙ্ধাধ্য পরম্পরা দেই হৃপ কুলাঙ্লারের শোত!পত্তি মার্গ কদ্ধ ও সদগতির আঁশা বিনিষ্ট হইয়াছিল । 

অজাতশক্র যখন শুনিলেন যে পৃথিবী বিদীর্ঘ হহয়। দেবদত্তকে গ্রাস করয়াছে, তখন তাহারও আশদ্ক! হইল পাছে নিজেও এ পথের পথিক হন। এই দুশ্চিন্তায় রাজত্বে তিনি আর সুখ পাহতেন ন। শয়নে শান্ঠিলাঁভ করি হিল না তীব্রবন্্রণাভিভূত হস্তিশাবকের ম্যায় নিয়ত কম্পমানদেহে ইতন্তত বিচরণ করিতেন। তাহার মনে হইত যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে অবীচি হইতে ভীষণ হ্বালা ডখিত হইতেছে পৃথিবী তাহাকে গ্রান করিয়। ফেলিতেছে যেন তিনি আদীন্ত লৌহশয্ায় উত্তানভাবে শয়ন করিয়া আছেন এব লৌহশুল সমূহে ভহার শরীর বিদ্ধ হইতেছে। ফলত এই ভয়িহ্বল হত গ্য ৃ পতি আহত কুদ্ুটবৎ ক্ষণমাত্রও শাস্তিভৌগ করিতে পারিতেন না। অবশেষে তাহার ইচ্ছ! হইল সসাকসদুদ্েন্র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিব এব তাহারই উপদেশ মত অবিশিষ্ট জীবন যাঁপন করিব। কিন্ত কৃত অপরাধের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া! তিনি বুদ্ধ 
সমীপে উপস্থিত হইতে সাহদ করিলেন না 

এই সময়ে রাঁজগৃহ নগরে কাঁ্িকোৎসব আব্রস্ত হইল শৌরজ্ন রত্রিকালে সমন্ত নগর এমন সুসজ্জিত করিল ষে উহ! ইন্দ্রালয়ের ন্যায় শোঁঙা গাইতে লাগিল অজাতশক্র অমাত্যগণ পরিরৃত হৃহর1 মভাগৃহে কাধনাসনে সমালীপ ছিলেন । তিনি অদুরে জীবক কুমারভূতাকে উপবিষ্ট দেখিরা তাবিলেন “ইহাকে সঙ্গে 
নইয়। সমাক্সদুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইবে । কিন্তু হঠ1 কি করিকস। বলি যে আমি একাকী তাহার নিকটে যাইতে পারিষ না এস আমাকে সঙ্গে লইয়া চল? তাহা না করিয়। বর রাত্রির শোভা বর্ণনপুব্বক বলা যাউক আনি অদ্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের পযু/পদনা! করিব। অত পর অমাত্যদিগকে জিজ্ঞান! করিব কাহার পযুযপাঁপন! করিলে শাস্তি লাভ করা যাইচও পাঁরে। অমাত্যেরা ইহার উত্তরে নিশ্চিত ন্ব ন্ব ওর'র নদ করিবেন জীবকও সম্ক্সমুদ্ধের গুণ কীর্তন করিবেন। তখন আমি ইহাকে সঙ্গে লইয়! শান্তার নিকট যাইব ” এই সঙ্গল করিয়া! অজীতশক্র নিঙ্গলিখিত পঞ্চপদী গাথা ছার! রাত্রির বর্ণনা করিলেন -_ 

“দেখ কি অপুবব বেশ পরিধান করি 
পাইতেছে শো! এই চারু বিভাবরী। 

নিরমল নভক্ঞল বহে বাযু সুশীতল 
রমণী দৃশ্য হেরি জুড়ান্ নন 

উত্তপ্ত হদয়ে হত্র শান্তর সিন । 
আপনারা বলুন দেখি অদা কোন্ শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট গেলে ভাহার ভপগেশনুধা পান করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিব ? 

ইহা শুনিযা কোন অমাত্য পুরণ কাশ্যপের কোন অমাত্য মন্ধারী খোশালীপুত্রের কেহ কেহ বা! অজিত 
নিষ্বস্থ জ্ঞাতি পুত্রের নাম করিলেন।* কিন্তু রাঁজা ভাহাের কথার কোন উত্তর দিলেন না মহামাত্য শীবক কি বলেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন । জীবক ক হাহারা বৌদ্ধশীসন বিদ্দেধী এব তীর্থক বা তোর্খক নামে পত্রিচিত। পালি ভাবার হৃহাদের নাম বধারমে পুরণ কস্দ্প মকুখলি গোশাল অজিত কেনকম্থলী পকুধ কচচায়ন নিগঠ লাটপুত এব লয় যেলটঠিপুত্ত (১ম পৃষ্টের টীকা আহবা। ) 



ক 

১৫*__সবীব জাতক । 
হধ 

নারি িিনিি 
চিন

ির 

অবিদূরে শীরৰ হুইয়। বনিয়াছিলেন
 , কার [তিনি ভাবিয়া ছিলেন, £রাজী আমাদ

ার! কিছু বনাইতে চাঁন কিন 

তাহ নিশিত জীন! আবশ্যক 
।' গাঁজা তাহাকে ভিজা] ক

রিলেন *নৌখ্য জীবক, আপনি নীরব রহিলেন থে? 

এই বধ] শুনিয়। জীবক দা খান হইয়। যে দিকে ভগবাস এ অবস্থিতি করিতেছিলেন তদ্ভিমুখে কৃভাগ্তলি 

গুটে উদ্দেশে শ্রণীস করিয়া) বলিলেন, “মহারাজ, গরমপুজা সম্যব্নদুক সার্দতিশতাধিকমহত্র ভি্ষুদহ শর 

স্থানে যদীর আজ্রকাননে বাণ করিতেছেন ইহাতেই বুঝ। যা তাহার স
ুঘশঃ কতদুর বিশ্বর্ণ হইযাছে। তিপি 

অরহবাদি নবগুণসম্পন্ন1*” অতঃ
পর জীবক ভগবানের নবগুণ কীর্তন করিলেন , তিনি গাজাকে বুঝাই দিলেন, 

যে পুব্রে নিমিত্ত দ্বার! যে সকল মৃহীপুরুষলক্ষণ নুচিত হইয়।ছিল বুদ্ধ জন্মাবধি অনুভাববলে তদপেক্ষ)ও 

ললখিকতন্ উৎকর্ষের পরি
চয় দিয় ছেন। উপসংহার কালে লীবক

 বলিলেন, £মহারাঞজ, আপনি নেই ভগবানের 

শরণ রউন, তাহীরই নিকট ধন্মকথ। শ্রব7 করল, তাহাকে প্রশ্ন জিন্স! রুরিয়া সংশয়াগানোএন কর ) 

এতক্ষণে মনোরধ পূর্ন হইল দেখিয়। অজাতশত্তর জীবককে বলিলেন, “বেশ, তাহাই কর! যাউক » আগনি 

হতিখান হ্স্তিত করিধার আদেশ 
দিন ৮ মৃতর্তের দ্য যাঁনপ্রস্তত হই । অনাতশক্র রাজেডিত আড়ম্থরের 

মহিত বকের আ্বকীননে উপনীত হইলেন এবং দিলেন তখাখত ভিগ্মুস্ে গরিবৃত হইয়! গন্ধনগরমালো 

বীাবক্ষে বিহীন মহার্থবের ন্যাজ় নিশ্চলতাবে বির করিতেছেন। রাদ। যেদিকে দৃষ্টপাত করিলেন, 

দেই দিকেই শত শত ভি দেখি
তে পাইলেন। তাহাতে অতীব হইয়! তিনি ভাঁবিলেশ, 'আনি ইতঃ 

পূর্বে আর কৌথাও এত সাধুগুরুষের একত্র সসাগস দেখি নাই। তিনি তিক্ুদিগের বিনীত, প্রশান্ত ও পবিত্র ভাব 

প্রত্যক্ষ করিয়। অভিসার প্রীত হইলেন এবং কৃতাগলিপুটে স্দের স্তুতি ক্িলেন। 'মতঃশর ভিনি ভগবানকে 

প্রনিপাত করি একান্তে আন গ্রহ পূর্ধক অনপ্যকল প্রশ্ন $ জিদ বরিন্পেন। ইহার উত্তরে ভগুব(স্ 

উহার নিকট অ শদ্য়বিশিষ্ট শ্সগযফল সুত্র ব্যাখ্যা করিলেন । তাহ) শ্রবণ করিচ়। অদীতশক্র পরম আত 

হইলেন এবং ভগবানের নি
কট ক্ষমা লাভ করিয়। ও তাহাকে এদুলিপ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। 

রাজ প্রহ্থীন করিবার অ্পক্ষণ গরেই শা ভিচ্ুদিগকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, “দেখ এই বাগ 

নিজেই নিজের সব্বনীশ করিয়াছেন । ইনি যি রাজ্যলোতে ধন্মরাপ কল প 

করিতেন তাহ। হইলে অন্য এ আদলে
 বসির।ই 

ক্ররমতি দেবদত্তের অসধু সে ধাকিঘ। অহ দুরে পাকুক, 

পরদিন ভিক্ষুগণ ধন্দসতায় এই কথার আংলোচ
ন। রগ কহিলেন ॥ ভহারা বলিলেনঃ 

দুয়াচার দবেবগত্তকে অনুগ্রহ দেখাইতে গিয়া অঙগাতশত্র পিতৃ হত্য
ানগ মহাপাপ দি হইস্াছেন , সেই শি 

তিনি হোতাপতি ফল পথান্ত নাত করিতে অলদর্
থ হইলেন । জহে। রানার কি সর্ধবন/শই হইয়

াছে! এই সমস 

শানত। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের 
আলোড)মান বিষয় জমিতে পারিয়া। বলিলেন, স্িশুসশ। অনার 

হে কেন এ জগ্মেই পা
ঁপের মহাততা। করিতে [গয়। নিজের সব্বনাশ ঘটাইঘাছেন তাহ। নহে, পুর্বেবও তিনি 

এইকপ অনুষ্ঠুন করিছ। শা হাঁরাইঘ(ছলেন।” অনন্তর তিনি সেই অতী
ত কথা বালিতে আয়ন করিলেন £-) 

2 লযগুশসপান্ত শতগবন্,
 অরন্ বুঝ, সম্যক্সপুদ্ধ, বিধ্যাচগসমপন্ হুশুত, তো।কফা, অগত্রপুরু যম] 

সার ও দেবনরগশের শা । 

+ মগডলমাণ স্গগৌ
জাকার একচুড়াবিশিষ্ট 

মণ্ডপ । 

হ বৌদ্ধশাহে ইহ। একতী প্রসিদ্ধ প্রশ্ন এব গৌতগ উহার যে উত
্তর বিদ্াছিলেন তা

 শেক নিয়াক রক 

বঁল্য। পরিগশিত ॥
 প্রশটার তাংপর্ধা এই $-লোকে যে সমথা শিল্প কর্ু করে হায় এক একটা গ্রতাক্ 

কল হা হৃজ। কুস্তকার ঘট গড়ে, হট অনুয্যের কাজে লাগে ; ইহ! বিক্রয় করিত কুকের
 সর্ঘপ্রাবি 

হথ্ছ। দ্দড়এব কুক।য়ের ক
াধের উপহোপিভ। সুষ্ঠ ও অঠিয়লক্ষেতন এল দিদা হডেছে 

সংসার ভ)স ক) হুমণ হন, ঝাহাসের ভাগ্যে এক? কোন প্র, অভিরলর্য ও ঠাপ মন আছে কে? 

এট আতর উতছে সৌতিন যাসছাইিজেল, “মহাকাজ, মনে করুন এক বাতি কনর হজের করেছে) গে 

তিল, নাকি পুরতত পাপের কলে এই দি তো কহে । এব হন হবার এরহনুধিক তত 

চা পুপ্য সয করিং তাহা হইলে পরকালে আবার লহ্গতি হইব? ইং) বির করিত সে আপনার তৃহ 

হ্হক পাটা খেল এয আহ অংখদুক [২ মাকে পঠিহার কচি সাহুজাদয চপ শিস ॥ 

এখন ফরুনত এই ওকে আর বে পালে গলি ভহাক ০ (থে পুত অন 
চারি 

৬হানক কিকেএছ র৫ঠ8কং কহ পঠি 

কাছ ক?” অহ 
হাহ, কখনই না বি হও 

পো ও লই ০৬১ ই হেতু হাত
ে, নং) হেব) ান্তেহ প্রত

ি এ ১১ অজারশ্ ঞ্হ্ 

দাকহ খাও) কহ কি পন এয ৪ বি খৌছছশাস ন 1455 হং,লব। 

০ 

চে 

ইনি শোতাপত্তি ফলও
 প্রাপ্ত হইতে পারিলেন

 না।" 

শেখ) ছুৎশীল ও 

মস হু 



ক 

২৭৪ প্রথম নিপাঠ 
10355242772 

পুরাকালে বারাণলীরাল ব্রঙ্গদত্তের সনয় বোধিপূ্ব এক মহাধিভবশালী ব্রাঙ্মপকুলে লগ্স 

গ্রহণ কৰিয়াছিলেন। ব়ঃপ্রাণ্ডির পর তিনি তক্ষশিলাক়্ গিয়া সব্বশান্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ 

করেন এবং বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়া এক সুবিখ্যাত অধ্যাপক হন। গঞ্চশত ব্রাঙ্গণকুমার 

ঠাহার নিকট বিদ্যাভ্যা করিত। এই সকল শিষ্যের মধ্যে একজনের নান ছিল সন্ীব। 

বোধিসন্ব তাহাকে মৃতকোথাপন মন্ত্র * দান করিয়াছিলেন। সে উতাপননন্ শিখিয়াছিণ বটে, 

কিন্ত গ্রতিবাহন মন্ত্র গ্রহণ করে নাই। 
একদিন সম্ীব সতীর্ঘদিগের সঙ্গে কাাহরণার্থ অরণ্যে গমন করিয়া এক মৃত ব্যাস্র 

দেখিয়া বলিল, "আমি এই মৃত ব্যা্ে জীবন সঞ্চার করিতেছি।» তাহার সপ্িগণ বলিল, 

* “করিলে আর কি? মৃতদেহে কি জীবনদধ্গার হইতে পারে?” “তোনরা দীড়াইসা দেখ 
না, আমি এই ব্যাস্রকে এখনই বাঁচাইব 1৮ «পার ত বাঁচাও ইহা বলিয়া তাহারা একটা! 

বৃক্ষে আরোহণ করিল। 

অনন্তর সঞ্জীব নগ্বপাঠপুর্বক একথও থর্পর দ্বার মৃত ব্যাপ্রকে আঘাত করিল । ব্যার 
হখনই জীবিত হইয়া! ভীমবিক্রমে সন্ত্রীবের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং তাহার গলনালীতে 

দশন করিল। তাহাতে সব্দীবের গ্রাণবিয়োগ ঘটল, ব্যাস্রও পুনর্বার গতান্গ হইয়! ভৃতলে 
পতিত হইল , উভয়ের মৃতর্দেহ পাশাপাশি পড়িয়া! রহিল। 

শিষ্যগণ কাষ্ঠদংহ্রণপূর্ব্বক আচাধ্যগৃহে ফিরিক্সা গেল এবং তাহাকে এই বৃত্তান্ত জানাইণ | 
আচার্য তাহাদিগকে সন্বোধনপূর্বক বলিলেন, “বৎসগণ। সজীব খলের উপকার করিতে 
গিয়া, অফুক্ত স্থানে সন্মান দেখাইয়া, নিজের প্রাণ হাঁরাইল। সাবধান, তোঁমর! কেহ যেন 

এন্ধপ ভরমে পতিত না হও ।” অনন্তর তিনি এই গাথ| পাঠ করিলেন ২. 
“থলের যদ্যপি তুমি কর উপকার, 
প্রতিদানে পাঁবে তাঁর শুধু অপকার। 

অসতের মেধ! যদি করে কোন জন 

নিশ্চিত ভীহার হয় অনিষ্ট ঘটন। 

মৃত ব্যান্র পড়ি ছেল বনের মাঝারে 
সঞ্রীব মস্ত্রের বলে বাচাইল তারে 

কিত্ত খন নিজ্জ পাশ লঙিল যখনি 
সবীবের জীবনান্ত করিল তখনি |” 
০ 

স্পা সী সপপিসপাস তি স্পিন পাস 

[ বোধিনন্ব শিধ্দিগকে এহকধপ উপদ্ধেশ দিয়ার্ছেলেন। অন্তর তান দান।দি পুণাাহৃষ্ঠান পুর্ষক যথাকন্প 
গতি লব করিক্ছিেন 1 * 

স্মব্ধান-তখন অজতৈশ্ক্র ছিলেন সেই সুতব্যঘ পুনরজ্জীবক শিষ্য এব আছি ছিলাম দেই স্ুবিখ্যত 
আচার্য ]1 

3 পঞ্চতস্ত্েও এইরূপ একটা গল আছে। এক ব্রা্ণের চারি পুল-_তিন জন্ শান্ত্রজ্ঞ কিন্ত নিবেবাধ 

একজন শান্পরানুখ কিন হৃবেধ। বন্পথে যাইবার সময় ইহাদের একদ্গন একট! মৃতসি হের অগ্থি সঞ্চয় 

করিল একজন তাহাতে চন্ম্। মরুধির স যৌজন করিল এব এক জন প্রাণ সঞ্চয় করিল। দি হ তাহাঙ্দের 
তিন জন্যেই পাণল হাঁর কন্সিল কিন্ত বুদ্ধি পূর্বেই বৃক্ষে আরা হণ করিগছিল বলিয়া রক্ষ। পাইল 

ক গৃতক+উন্খপল অর্থাৎ, মাহীর বলে সৃভদেহে আীধলপধ1হ হজ) শ্রতিবাহন সন্ত্রস্ত পচ বঙ্গে 

ভজ্বীবিত শ্রাশীকে পুনব্যার বীতদ্বীবন করিতে পারা বায় 



গল্ভ্িস্শিভ ; 
জাতিন্েগভ্ন প্রধান প্রন্থান ব্যক্তি শু আ্থনিসম্ুহেল্্ 

ভনহক্ষিত্ত বিন্বন্রণা । 

অসুলিমাল--ইনি প্রথমে নহত)! ও দহাকৃতি করিতেন , পরে যৌদ্ধধন্ গ্রহ? কিয়! অর্ধ লা 

্বরিঘাছেলেন। ই'ছার পিত। ভাব কোশ্লরাঁজের পুঙ্কোহিভ ছিদেল॥ যে মৃহূর্দে হি ভূদিঠ হন। ৩খন 
শাকি রাজধানী দম্ভ অত্্শন্্ হইতে অগ্রিশিধা বাহির ইইয়টহব এব তাহ দেখির। দৈবংজঞর। বলিলাছিলেন 
থে ইনি কালে এক জন ভয়ানক দ্য হইবেন । ভাগে ইচ্ছা ছিন একপ পুতে প্রাপদাশ করিষেন, 

কিন্তু কোপলরাজের আদেশে ভিনি এই নৃশণ্য সংখ হইডে খি্ুত হহক্াছিলেন। অছগসিমালের পৃত 
নাম “মহিংদক | 

বহিংসক ব্য পাণ্ডির পর বিদ1শিক্ষার্থ ভগ্গশিল! নগরে গদন করেন। তাহার এমনহ বুদ্ধি ও অধ্যবসায় 
ছিল যে সহাধ্যারীদিগের কেছ্হ্ হার সসবক্ষ হইতে পারে নাই। ইহাতে হাহা দর্চাপঃতস্্র হকগ এবং 
তাহাদের চীনে অধ্যাপকের মনে অযথা ধারণ জা যে অহি'মক ভার পরীর সহিভ পপ 

আবদ্ধ! একদিন অধ্যাপক বলিলেন, "বৎস অহিংসক, অঙঃপর যা তুসি এক সহত্র লোচকর পাণবধ 
কহিছ। নিদপনস্ববপ তাঁহাছের প্রতোকের এক এবটী অস্গুল আনিয়। আখায় ধেখাইতে পার, ৭11 
হইলেই তোমাকে বিদ্যাপান করিধ, নচেৎ তেঁমাকে এই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হইবে।* 
বিদ্যািক্গার ব্যাঘাত হইবে এই আশঙ্কার অহি”্সক একট] ধনে গিহা নরহত্যায প্রতৃত্ত হইলেন। এ 
ধলের ভিতর আটটা ছিন্ন ভি রাহপধ আপি! মিকিত হইয়াছিল, অতএব বধের উপ) এম প্রত 

পৌকাভার ঘটিত ন। নিহত খাক্চিদিগের অঙ্গুলি ছেদন করিত হতেন হলি?! লে!কে জহি সরকে 

নিহুলিমাল (ক) বলিত। 

অন্ুধিযুলের অত্যাত(রে আিত্রে ননন্ত কে(শলরাল্য সত্তত্ত হইল, প্রনেনলিৎ ছ়ং বসৈলো (গিয়া 

সহকে (নই রিতার স্ষজ ক্িলেন। পুক্লোহিত বুকিতে পাটিলেন এ দন] আর কেহ নহে, ও1হরই 

পুত) কি তিনি পুত্রের উদ্ধারের অন্য কেলি চে সিলেল না আবলেন আমি গেলে হত আমাকেও 
মারি) ফেলিবে। তাহার পরী কি পুনের বিপদে নিশ্চিত খাকতে গহিকেন 51, [লি পুহকে 

ঠাহইবার জন্য লিছেই যাইবেন সি করিজেল। 

বৃদ্ধ এই স্গযে ছেতবনে আবহিতি করিতেহিজেল। ভিনি ষ্ন্ত বৃহ শবণ করি বু্ধতে 

পারিজেন, 'এছযে যাহাই হটক অঙুলিহাছের পুকলহার্টিত এমন হৃকৃতি আছে যে তাহার বাল একবার 
মাত্র ধর্েধধেশ অবশ করলেই তিন আর পধাস্ লাত ঝরতে গ1রব্ন। আধ বর্ধন হবস্থ!॥ তিন 

পুবিধা পাইলে লেজের মর্তধাঁহিিকেও বধ করিতে পম্চাৎপদ হইবেন লা/ এই বহর এ।াচক্। এবং 

লাকী উদার এই ইহ ইচ্ছে কহপাহতাক়ের করণ উহযলিভ হইল, তিনিকাবানা তুর হেশে 

অুলিদালের ফলে গল বঙিন। পথে গোপালের তাহাকে কড নিখেধ করিল বলিল তার এলবে 

হাইবেন স), অঙুলিখাস তা! হা লোকে ৪০৪৭ দন একজ এ হইগ খনও এ পথে হাতাঘাত করিতে 

পাবে 51” কিছ বুদ্ধ তাহা কখা? কধুপাত কটিলেল না! 
সেই বিন পহাস্ হলি ৯৯৯ হল জাকের ও শযহায় করিয়াছেন) ছার একটি কিক হাচিলই 

নই নংখ্যা পূর্ব হইবে এই বিষের শি এতিউ। করিলেন আই ডক) ইদহাশন কায কি 

হহখখ এতটা »র512 (৫1৭ বলকাষ হইলেন লা ক189 পন্য পার চর হছে নয পাশে 
খর কঃ, ১৪ কে এক সঙ্ত্েহাইত। ব্য হ ভিহুহেপবা] বুদ্ধ একাকী দ্দাসিকে ফেখিগ 

(রাতে ২1৫ দিকে ধাবিত হতৈলব, [কহ হ্রমাহত ৬ ফোশ (২5810 হুকটা বহি পাতি তিন নাং 
অগুলিদাল ((৬পৃকে আখ, হতিশ শক কত ইকছাবী পায়ে যেছে অভিকহ কাহার ভিত আরা 

একহব ছুত্ষে টিক পালন ও [0 ছানিচা আভযার িশ্যিত্ত হইলেও ডিবি উদেশছহে 
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ভিগুকে খ/মিতে বলিলেন | বৃদ্ধ খাঞিলেন, কিন্ত অঙগুলিমালকে ব্লিলেন। “তুমিও যেখানে আছ দেই 
খানেই খাঁ, আমার দিকে অগ্রসর হইওন৭ অন্গুজমাজ মনথমুখোর পার তধনই ামিলেন তখন বুদ্ধ 
হাক সছুপেশ দিতে আয়ন করিল ॥ ভাহ। শুনি গাহি গলেদ গেধ * বুদ্ধও দক্ষিণ হা উত্চেমন 

পূর্বক এহি ভিক্ষে। বলিয়া বলিয়। ৬1হ1ক পত্র) শাল করিলেন অপ অঙ্গুলিনাল জেতবদের 

বিহায়ে গমন করিলেন) তাহার জনক অনশীও তদীর় অসুসন্ধানে বাছির হইয়া(ছলেশ তাহা] 

এসকল বৃত্তান্ত জালিতেন শ1 ক1জেই নিগশ হইয়া ফিরি আসিলেন। 
এদিকে কোশলরাজ দেখিমেন অধু[লনলকে দমন সা করিতে প1ঠিলে ষড় হত্দার কারণ হইতে 

অথচ লোকটার থেরূপ হলবীধা (হাতে তাহাকে ছদন করিতে হয়! পিতান্ত নিরাপঠও পহে। ডি 
বুদ্ধের পকম্শ অপ করিব অভয় জেবল সন কম়িজন। ঝুদ্ধ [খাস ফরিংলন, পক হহয়াছে 

মহারাজ? বিশ্বিসার কি আপনার সহিত শত্রতী। আন্ত করিছাছেন অধব আপনি বৈশলীর হিচ্ছবিরাদ- 
গণ হইতে তয় পাইয়াছেন? প্রসেনজিৎ বলজেন *প1 শুভু, সেরূপ [ছু ঘটে পাই তবে ঙ্ুলমাল 
নানক এক ছুগ্ধ্ধ দহু]কে ঘমন করিবার প্রয্জোটন হহয়াছে। *গলে করন অগুফিসাল শিশ্ষু হহচাছে 
বলুন ত আপনি তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে করুপব্যবন্ী কারবেন1 সে যাদ [ভদ্গু হহয়া থাকে, তব 
আম তাহাকে সমুচিত ভক্তিশুদ্ধা করিব ।” রঃ 

প্রবেন্লিৎ ্বগেও ভাঁবেদ নাই যে বুদ্ধ অদুলিনালের ন্টাস পাখওকে নিজের শিষা করিতে পারিবেন 

কিন্ত যখন শুনিলেন সেই ভীষণ দহ্য বিহারেই অবস্থিতি করিতেছেন তখন ভাহার মহ! আতক্ষ হইল! 
বুদ্ধ তাহাকে অভয় দে অহ্ুলিমালের নিকট লহয়/ গ্লেন প্রসেনজিৎ নিজের অনিখচিত কিন 
খুলিয়া; উহ অনু[িমালকে ভপহা দিলেন) কি অন্দুিনাল এখল বিধব(নাহঠ। তিনি উহ এহৰ 
করিলেন না। তদ্দুশলে কৌশঙর(জ অভিমত বিস্মিত হহয়। বজিঞেন) “অহ! কি অভুত ব্যপার! আছ 
পাধণে কর্দম দেখা দিয়াছে জেভী। গনশীল হহয়াছে পাপী পুধ/বান হহয়াছে শুভে। এ ভোসামহ 
মহিমা | আমি কাঁজদশুখারঠ লোকের দেহ চু বিচুর্ণ কক্িতে পাঁর কিন্ত তাহাতে তাহাদের চগিজে 
সদ শোধিত হয় ন। 

ইহার কয়েকদিন পরে অঙুলিমল পাত্রহণ্ডে নিজের * লীতে ভিক্ষা করিতে গেলেন। কিন্ত লোকে 
তাহার নাস শুনিয়াই ভয়ে পলাঙ্ন করিল | তিলি হক্গ। ৭1 পাহয়া শুধায় কাতর হইয়! পড়িলেন ফিরিবার 
সময় দেখিলেন এক রমণী প্রসব যন্ত্রণায় নিতাত্ত অ ভুত হইয়া] পড়িহাছে। হহাতে তাহার ননে বড় কষ্ট 

হইল। যিনি ৯৯৯ জন মনুষ্যের দীবপান্ত করিয়াছেন তিরত্রের সাহায্যে আজ তাহারই হদর এক রস]র 
কষ্টে বিগলিত হইল ! তিনি বিহারে গিয়। বুদ্ধকে “হ কথা জানাইনেন। বুদ্ধ বলে “উস (ফরিয়! যাও 
বল গিয়। আমি জন্মাবধি ইচছাপূর্বক কোন প্রাণ্িহ স! করি নাহ । আমার সেই পুথুবলে এই রম্গ্ীর 
পরসবধন্ত্রণার ডপশম হডক ( ইহা গন্য! অঙ্গুলিমাল বলিলেন "সে কি কথা প্রভে। | আম বে শত শত 

লেকের প্রাণব্ধ করিয়াছি ।” বুদ্ধ বজিরেন পকবিয়াছ বটে কিন্তু তখন তুমি পৃথগলন ছিলে [িক্ষুম্জের 

প্রবিষ্ট হইয়া এখন তুমি নবজীবন আত ককিযছ। অনুলিমাজ ধন সেই মীর গৃহে গদন কঁক্িলন 
এব ববনিকান্। অন্তরালে বসিক্া। বুদ্ধ যেক্গপ বলিয়াছিলেন সেই রূপ সত্যব্রিয়। করিলেন। অগনি 
সেই রমণী বিনাক্রেশে এক পুত্র শুসন করিয়া খত্ত্রণ। হইতে অব্]াহতি পাইল। 

অন্গুলিমটলের নম গুলিংলই লোকে ভয় পাহত এহ্জন্য ভাঁহার ভিক্ষাপ্রাপ্তির বাঘাত খাটত। 

অ্মতীপ পাপ স্মরণ করিজেও ভাঁহান বড় অন্থতীপ হইত। কিন্তু বুদ্ধ ভাঁহাকে স/সহে পানু দিতেন 
বলিতভেন ও সব ভোঁমার পুব্ব জগ্মের বুত্তাস্ত। এখন তুমি আর সে অঙ্গুলিসাল "ও এখন তোমার 

পুলদন্স হইয়াছে । শিজেন্ সাধন! এব বুদ্ধের কূপাঁবলে অঙ্গুলিমাল চিরে অরত্ব জাঁভ করিয়াছিলেন । 
অচিরব্তী-___জন্দীপের ন্দীবিশেষ পঞ্চমহানদীর অন্যতম । ইহার বর্তসান নাম বাসী বা এরপ্লাবতী। ইহা 

ঘর্ঘরার একটা উপনদী। আবন্তী নগর এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। 
অবপালন্যগ্রোধতক-_ুদ্ধগঞ্জাত্ণ একটা বিখ্যাত বটবৃক্ষ। বুদ্ধত্ব লাভের পঞ্চম সপ্তাহে বুদ্ধদেব এখানে 

অনি, অবহিত ককিজছিজেন$ এই সস মেজ কন্যঠঅগ _ভৃক্ষ। 'অঙ্তি ও পগ। ভীহীে প্রলুদ্। 
করিবার অদ্য বৃখ) প্রা পাইয়(ছিল।। এখানে এক সপ্তাহ যাঁপন করিবার পর বুদ্ধ এক মুচিলিন্দ বুক্ষমূলে 
গন করেন। 

সলদাতশত্র- খসধসাজ হিদ্বিদরেধ পুজ্ব॥ ইনি কোশপক়াজ প্রসেনজিতের ভাগিলের 7 কিছী ইহার 

বৈদেহীপুত্র এই উপাধি দখলে মনে হয় সম্ভবতঃ ইহার গরধারিশী বিদেইরানের কম্ত| ছিলেন। পক্ষীপ্তরে 



গরিশিই। * হণ 
পাটা পাপা সপ বানা পিপাসা পাপ কালী পপ পাতাটি লিসা সা 

ঝা্তকের কোন কোন প্রত্যুত্পন্র বন্ত পাঠ করিলে মর্নে হয় কৌশধরাজকস্াই ইহার জননী| প্রবাদ 
আছে ইনি বখন গর্তে ছিলেন তখন মহিবীর সাধ হইয়!ছিল থে রাজার স্বপ্ষনিঃহত রক্ত পান করেন। তিনি 
ওই অস্বাভাবিক অভিলাষ অনেক দিন গোপন বাখিহ1(ছলেন ১ কিন্তু তাহীতে ভীঁহার শরীর দিন দিন আগ 

হইতে আসিল । অবশেষে রাজার সনপির্বদ্ধ অনুরোধে তিনি মনের কথ। খুলিয়া বলিলেন; পাজাঁও খুকু 
চিন্তে তাহার সাধ পূর্ণ কহিলেন দৈধক্জেরা কিন্ত এই ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন থে সহিধীর গর্ভজাত সন্তান 
পিতৃপ্রোহী ও গিতৃহ্! হইবে। এই কথ শরনিয়। মহিযী পুনঃ পুনঃ গর্ভনাশ করিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন : 
কিন্তু রাছার সতর্কতানিবন্ধন কৃতকাঁধ্য হইতে পাঁরেন নাই। 

অনাতশক্ক যোড়শবর্ধ বন্নদে যৌধরাঁজো অভিবিত্ত হল! দেবনন্ত ধখন বুদ্ধের বিরোধী হইরাছিলেল, 
তখন অনা হশত্র ভাহীর কুহকে গড়িয। পিতার প্রথবধের সন্কল্ল করেন! একদিন বিশিসর সঙ বদির! 

আছেন এমন সদয্প অজাতশক্র শ্লাহন্তে সেখানে উপস্থিত হইলেন? কিন্ত পিতার্ষে দেখিব!সাত্র ভাহীর 
মহা আতঙ্ক জনিল এবং সর্ববশরীর বপিতে ঘাগিল। বিধিনার ভাঙার অভিনক্ধি বুঝিতে পারিযছিলেন। 
তিনি দিদা কারলেন। বৎস, তুমি আমার প্রাণবধের ইচ্ছ। করিয়াছ কেন?" অদাতশক্র 
বলিধেন। “আমি রাঁজপদ উই , আপনি আঁন্ও কত কাল বঁচিবেন জানিনা, আ(৭ তত দিন বাব কিপ] 

মনেই ।" ইহ শুনিয়। বিদ্বিলঠর ধলিলেন, *বেশ। তুঁসি এখনই রাজপদ গ্রহণ কর ।* অনন্তর তিনি দিচ্ছে 
সিংহাসন ত্যাগ করিয়। পুত্র হত্খে রাজ্য সর্পপের আক্ষজন করিলেন। কিন্ত দেবত্ত ইহাতে সহ 
হইলেন না| (তিনি অজাতশত্রকে বৃষাইবেন, "বন্থিসার জীবিত থাকিলে তিনি পুনববার রাজয(থকর 
পাইবার চেষ্ট ন। করিয়!। বিরশ্ত থাঁকিবেন ন]। অতএব অচিরে তাহাকে নিহত করাই ঘুক্ধিচুক্ত)" 
আদাতশক্ঞে দ্সন্থাঘাতে পিতার আপাধন।শ করিতে অসম্তি প্রকাশ করিলে দেষদত্ত পরদশ দিলেন, 

ভিহাকে কারারদ্ধ করিয়া অনশলে বিনষ্ট কর| হউক ।" 
আঅঙগাতশক্র এই গথই অবলা করিলেন। কারাখুছে রাওমহ্যী ভি অন্য কাহারও প্রবেশ ফায়ণার 

অহ্যতি হেল ৭11 মিতা গোপনে কিধিৎ তত্র অই যাইতেন | কিছ্বিম।র তাহ! ভঙ্চণ করিতেন! 
অআাতিশক্র ইহ। বুঝিতে পরিজ মাহ্ধী। বাঞ্)তে কোনরপ খাত্য অইয়। যাইতে সা গারেন এইরশ আদেশ 
দ্রিলেন। তখন মছ্ছিবী নিনের কেলম(লের হথ্যে খাথ্য লুক(তিত রখিরা যাইতে লাগিলেন। অজ 
ত্রামে ইহা আ!নিতে পারিলেন এবং এ্থিবীকে বেট বাকিতে নিষেধ কছিলেন| অত্ঃগর মহিষ শিদের 
হধনিত্দিত পাহকার অভ্যন্তরে খাব্য লুকাগিত রাখিতেল ত কি তাহা খর! পড়িল । ভিখল তিনি নিজের 

শরীরে মধু ও অন্যান্য পুগিকর অব্য মাশি] হাইভেন , বিশিসার হার পে পেছন করিছ] দীন বায়ণ 
কয়তেন। * পায়পেষে হও প্রকাশ পাইল এবং ছঞ্জাহশক্র মহিষীহ কায়াখুছে গমন খঞ্ত কায়িলেন। 

দিশি মগধ রাদ্যের অধিপতি ছিলেন, যিনি অঙ্গদেশ অন্ত করি এ হাছে॥ আছড়ল বৃদ্ধি করছিলেন, 



২৮ পরিশিষ্ট । 

বর্ধকার নামক এক বরা্ষণকে শপ্ররণ করেন। বুদ্ধ গাহাকে বুঝাই দেল যে বৃলিগ্ণ যওদিন একতাবনধ ধর্মপরারণ থাকিবে, ততদিন তাহাদের পর/তব ঘটিতে পারে না। শুন যার অতঃপর অজাতশ বুজদিখের মধ্য আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া তাহাদের পরাভুব সাধন করিয়।ছিলেন। 
ইহার অল্পদিন পরেই বুদ্ধ নালন্দা হহতে বৈশালীতে যাহব!র সময় পটল নামক স্থানে বিযৎকাণে 

অন্ত বিশাস করিয়াছিলেন। পাটি তখন একখানি গগগ্রাম মাত্র ছিল, বৃজিদিগের আক্রমণ নিরোধ! হনীধ ও বর্ষকার নামক অজাত শত্রুর ছুইজন কর্মচারী এখানে একটা ছূর্গ নিশ্খীণ করিতেছিযেন। বু প্রস্থান করিবার সময় বণ্য়। যান যে এই আম কালে একটা মহানগরে পরিণত হহবে কিন্ত তি উপত্রবে পরিণাষে ইহার বিনাশ ঘটবে । এই প।টলি উওরকালীন মগধসাআাজ্যের রাজধানী) হুগ্সি গাটলিপুত্র॥ জলগ্লাবন আগ্দাহ এব* শকদ্িগের আক্রমণে হহার যে ধ্বস সাধিত হহ্য়।ছিল তা" 
প্রতথতত্ববিদ্দিগের হবিদত॥ গাঠানরাজ সের সাহের সময় প।ঢালিগুজ্রের পুন, প্রতিষ্ঠা! হয়। *.. পর বৎসর কুশিনগরে বুদ্ধের পরিনির্র্বণ হহলে অজাত*ক্রে শোকে নিতান্ত অণ্ভভূত হহ্য়াছিলেন অবিলম্বে তদীদ শানীরিক ধাতু স্ গ্রহের নিত্ত তিনি দুত প্রেরণ করিচ্নে এবং পাছে কুশিনগরবাীর উহ! ন! দেয় এহ আশঙ্কা নিজেও সইসন্তে দুতদিগের অন্ুগ্রমন কাঁরলেন। অনস্তর (তিন যে অ. গাইলেন তাহা সমশ্মানে রাজগৃহে আশয়ন কারক! তদুপার এক বিশাল সপ পিম্মাণ করিলেন । অজিতকেশকম্বল-_£! পালি অগ্জিত কেসকম্বলী। ), ইান একজন তী্থিক অর্থাৎ বৌদ্ধশাসন(থিরোধ 
গন॥ামী॥ হনি পুব্বে ত্রীতদ!স ছিলেন, এভুর নিকট হইতে পলামনপুর্বক গৃতাস্তরাভাঁবে মন্গাস গ্রহণ করেন! হনি উরানিম্মত মলিনবন্ত্র পরিধান করিতেন, মস্তক মুণ্ডিত রাখতেন এবং (শর্ষ দিতেন যে জীব ও উদ্ভিদ্ ড্তয়ের জীবন নাশ করাহ তুলা পাপ। 

অনাখপিগুদ-_: পাল অন।খ(পিক ), আবস্তীব।সী শ্রেঠিকুলল।ত অন্/খপিওদ একজন উগাঁসক 
(ব। মহে!প।সক), হাঁহার প্রকৃত নাম হুদত্ত। হনি যেমন বিভবশালী, তেমনই দানশীল ছিলেন এব দানসীপতার জনাই “মনাথপিওদ* আখ্য। পাইয়া বৌদ্ধ সাহিতো অমরত্ব লাঁভ করিয়াছেন। রাহুল প্রভৃতিকে প্রব্রজা। দ্বার পর বুদ্ধ বখন রাজগৃহে ফিরিয়। শীতবনে অবস্থৃতি করিয়াছিলেন, দেই সময়ে অন!খপিওদের সহিত তাহার প্রথস পরিচন্ম হয়। অন।ঘপিশব তখন বাণিজ্যার্থ পণ্যপুর্ণ পঞ্চশশত শকট লইয়া রাজগৃহে গমন করিজা ছজেন। গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন এব তাহার অস্ৃতা্নমাল উপদেশব্লে শতপহত্র নরনারী মুগ্ধ হইতেছে শুনি অনাথপিওদ ভাহ!র সহিত দেখা করিলেন এখ ধংাপদেশ শুনিয়া] ভপ।সক শ্রেণীভুক্ত হইলেন। বুদ্ধও অন।খপিওদের সৌজন্তে এমন শ্রীত হহজ্জেন যে তাহার অনথরোধে আবন্তীতে শিয়। কিয়দ্দিন বাস করিতে অঙ্গীক।র করিলেন। অন।খপিওদ আবন্তীতে ফিরিয়| বৃদ্ধের ঝ।সোপযে।গী মহাবিহার নিম্মাণের আয়োজন করিলেন আবস্তীব]সী জেতকুষার নামক দনৈক ক্ষতি রালকুলন ঝাক্তির সহস্র হত্ত দীর্ঘ ও সহস্র হত্ত বিস্তৃত একটা উদ্যান ছিল। অনাখপিওদ বিহার নির্্াপর্থ উহা ত্রয় করিতে চাহিলে [তনি বঞ্িক্ণেন, যি সন্ত ভূম হুবর্ণমু্।সত্ডিত করি! সেই সুগ্রাগাল সুান্থরূপ দিতে পার তাহ হইলেই বিক্রয় করিব। অন।ধপিওদ তাঁহাতেই সম্মত হয়] অ্াদশকেট হুবর্ণে ভূমি ক্রয় করলেন । বিহারনিম্সী”ণও অহাদশ কোটি বর হংল। ৬হার মধ্যভাগে বুদ্ধের গন্ধকুটার, তাহার চতুদ্দিকে অশ্মীতি মহস্থবিরের বাসভবন, ধশ্মশালা আসনশ।ল। [তক্ষুদিগের অ!শ্রম, চ্তসণ স্থান পুরণ গ্রত্ৃতি যাহ! যাহা আবগ্ক সমণ্ুই সর্ব্বাঙ্থ হুলশর করিবার নি জেষ্টপুষ্গব অসামান্য সুজ্তংন্ততার পরিচয় দিলেন । রালগৃহ হইতে আবন্তী পরত/লিশ চযাজন। এই হুদীর্ঘপথে যাঁতায়।ত করিবার সময় বুদ্ধের কোন কষ্ট লা হয় এ উদ্দেশে তি উহাহও প্রাত খোছনে লক্ষ মুত্র খানে এক একটা বিশ্ামাগার নির্বাণ করাই! দিলেন। সমস্ত সম্পহ হইলে অশাখপিওফ বৃদ্ধকে ব্দানঙজল ককিযার নন্য র!ছগৃছে ছুত পাঠাইলেন , বুদ্দও শিহাগশশহিবৃত হইয়া হখসমনে শ্াবন্থীতে পদ!পধ করিলেন! অনন্য বিহারোৎসর্গের আয়োজন হইতে লসিল। উৎসর্গেহ রিল যে শোাযায। বহর হইল তাঁহার আড় বর্ণনাঠীত। সমস্ত মহাবিহাহ পতাকাপুশ্পঘালাহ হলহ্দিত হইল, শ্রেষ্টিপূত্র বিচিত্র বেশতুষণ ধারণ করিয়া পঞ্চশ তঙিকুমার সহ পতাকাহ্ন্তে শহ্যদ্ধ্যন করিলেন, প্রেস] মহাহত্র! ও খুজহৃতদ্র। পৃ্থশত কুমারীস পূর্ণকুষ্ত মন্তকে লইছা হাহারিগের পশ্চাৎ প্টাৎ চলিজেন » সর্বালক্কাতহুহিতা হেঠিগৃহ্ি পশৃত সুহাস পর্বশাত্ ফন করিচা কুষারীহিগের অগুগমন করিলেন সর্বাপশ্চাতে শ্বাং অছাতেঞ্ 



পরিশিই। ২৯ 
সপসপাসপিপিস সি সি স্লো সিপিবি পাপা সপ 

পৃশত শ্রেটিদহ নববন্থ পরিধান করি! বুদ্ধ ক অতর্থনা করিতে চলিলেন1 একে বুদ্ধও জেডবনা 
ভিনুধে যাতর। করিলেন; তাহার পুক্েভাগে নহত্র বহশ্র উপানক, চতুষ্যার্থে নহক লহন্গ আবক। 
গধিমধ্ে হই দলে দেখা হইল ; সকলে একপঙ্গে জেতবনে প্রবেশ করিলেন ১ বুদ্ধের অলৌকিক দেহপ্রতা 
সবখু জেতবন সুবর্ণ'রেপুননাকীর্ণ বলিয়া প্রতীগমন হইতে লাগিল। 

অতংগর সহাশ্রেহী লিজন। করিলেন, *ভগুবন্ | এই অহাবিহার সম্বন্ধে কি করিব, অনুমতি নিন।” 

বুদ্ধ বনিলেন, "ভূমি এই বিহার স্সিক্ষুনজ্বকে দান কর।” তখন অনাধপিগুর “যে মা” বলিয়। সুবর্ণ 
সঙ্গ গ্রহণপূর্বক দশবলের হন্তে জল ঢাতির। দ্রিলেন এবং "্মকাদেশীয় বৃদ্ধ প্রমুখ আগত অনাগত 
ন্বকে এই বিহার দন করিলাম” বলিয়। উৎসর্নক্রিঘ! সঙ্গাপ্ত করিলেন) খদির!্গার-ভকে [৪* ) দেখা 

যার এই হা(বিহ/রের শির্দণে ও উতমগক্িঞার অনাথ পওদের চুহাল কেটি হরর বাস হইছিল) 
বুদ্ধ হইবার পর খৌঠম কিছুৎকাল কারাণদীর নিকটবর্তী কধিগভনে (বর্তমান সারনাথে ) অবস্থিত 

করিছাছিশেন ॥ অনন্তর তিন হা্গৃহের লি কটবর্ধাঁ লট্ঠি উদ্যানে বাস করেন ১ কিন্ত শেষে বিদ্বিসায়ের 
নহুরোধে বেগুবসসথ বিহার গ্রহণ করিয়। সেধানে থাকিহেন। এখন অন।পণেওদের অনুরোধে দেতৰনও 
তাহার জনযতষ বাসস্থ!ন হইল। অধিকাংশ জাত কই জেতবনে প্রোক । 

অনিরুদ্ধ-_-শুদ্ধোদনের সহোদর অযৃতো।রনের পুত্র; ইহার দহৌররের নান মহানান ॥ যোড়শবর্ধ বরংক্রম 

পর্যন্ত সনিকদ্ধের কোনকপ সংসারিক অসিত] অক্মে নাই) অনন্তষ্প অহালামের চত্র!স্তে ইসি বুদ্ধের 
শিশ্যপ-্রদাহুক্ত হন এবং অহন্ব লভ করেন) আনিকদ্ধের মতে আনন, ভগ্রিক, ভূও, কিথিল এবং 

নাপিত উপালিও প্রন ্রহণ করিয্পাছিলেন। বুদ্ধ অনিকদ্ধকে অঙ্গদেশে ধর্ৃপ্রচার করিতে নিস্কোছি ত 
করিয়াছিলেন 

মনুপিয় -সজদেশস স্বানবিশেষ | এখানেই অনকুদ্ধ প্রভৃতি বৃদ্ধেধ নিকট প্রবদ্য) ল/ত করেন 

অমরাদেবী-মহারাঙ সহৌবধের পরী) বে।ধিসত্থ কোন অতীত জলে নহোৌবধ নাম খহণ করিয়া রামপন 

লাভ করিছছিলেল। অহাচন্সার্গ জাতক (৫৯৬) ভর্টব্য। 
কানন বুদ্ধের পিভৃযাপুল। ইনি ও বুদ্ধ একই (দিনে পযখহণ করিিণেন। অনিক, আলন্প প্রভৃতি 

একসছে প্রব্রজা এংশ করেন] বুছ্ধে বধব $ বংপর বহদূ, তধন আনন হার উপস্থারক নিহুক্ 

হন। শ্রীপুর, মৌক্গল্যান প্রতি আরও বনেকে এই পথের প্রার্থু ছিলেন, কিন্ত বৃদ্ধ বলিহ)ছিলেন বে 
ঠাহার। অর্থে উপনীত হইয়াছেন তাহাদের পক্ষে ইহ) অনধ্যাদটকর হইবে) তববধি পরিনির্বাণ পরাগ 
আনন নিত হৃষ্ধের সঙ্গে খাকিহেন একই কারমলোবাকো হার পরিচব্যা করিতেন । তিনি একাখ্র- 
চিনে বুদ্ধ উপদেশ শুনিতে এবং অভি বধুইভবে অপ্হ্ক সেই সকল তব হুষাইয়! (ধতে পরিতেন । 
তথাপি ভিনি বুদ্ধের আদ্র অর্ঘক লাত করিত পায়েল লাই । 

ঘক্ষিণতা খোঁছধবিগের হতে প্িনির্র্ধাণের পর রাপৃহের লিকউব্ত! সপ্তপর্ী ওহ যেএধয মঙ্বীতি 
ছর, হাতে বিলঃশিটফেহ সঙ্থলনলৃধকে উপালি এবং কুজপিউকের সঙলনসঘে আনন সবিশে 

সাত করয়!ছিলেৰ । বসকে বৌ সাহিতের "ব510116ক+ উপাধিতে বিহিত । 
বুদ্ধ এংবে দাইনতিকে এরজ]| ফিতেন না । শুঠদ্ধাধলেও মহা পর শোৌতমী (অহএ্রহ(পতী) 

এ্রঃজ্যাখহণের ইচ্ছা প্রকাশ কঠেৰ, কি বুদ্ধ ্রধলে ইহাতে সঙ্গতি ছেল নাই) নগর আনন্ের 

সলিকবক শ্রাবাহ তিনি লাহীকিখকে ও সহের লই বাহ ব্যযহা। করেন। ফলতও নশ্বর অন্ধহেই কিছু 

সন্কা। এতিউিত হ। 
সাকরপালা- শালি গিধপালটা ) বৈশানী হয়েও প্রধান বাহাগনা। চে বেত হলেন বিশিসাতের 

ট্হশে হর খে ঘরের জন হর (আংকের বৃত্ত তইবা)। 
কে হংল৫ পুদ্ছেঃ প্যিনিকা। হর সই বসেধ তিবিহাকুহ হতে হুপশিনখ হাইধাহ সত তপন 

মঙতজ আজলালী গায় কিন্ত যয করি্াজিকেন ) [হিলি আাশিচাছের তত আহেপালা 

সেখান বিঃ) 1হ15 সঙ্গে ফেখা কির একট উহাকে ছাই নিহখ ঘি দেগেম হাহ 

ক্ষবুতান। পু৫ লিক কে হাত ঠক নিষ্তও 5166 ভখলেৰ ; কি ইখেত লেপের, খর 
লি স্ রর ০ 

৪ আধা বক অবং5৫ বউ লুপ এহশবেরা বার শুষ্টোকবের সঙ ৫ পচ ££ চিজ হব 
৯8:৫৭ ও উঠ র 5 টত০ খনেক হে উর জি তাং হত ওছট ককি/ (কও এপ 
আবুহ38 (14 কও থে হণ অয ঞ 



২৮৯ পরিশিষ্ট। 

আাপনাণের নিসস্বণ এহণ করিতে পারিলাম লা, কারণ ফল্য আত্রপালীর গৃহে গিয়া ভোজন করিব এই 
নঙ্গীকার করিয়াছি।* অনন্তর তখাগত ঘখান্ময়ে আত্পালীর গুহে ডপস্থিত হইলেন ॥ আস্পালী ভক্কিভরে 
তাহার সৎকার করিলেন এবং আহার শেষ হইলে আক্রবণৃটী বুদ্ধপ্রনুখ সঙ্ঘকে দান করির1 চরিতার্থ 
হইলেন। খেরীগাথায় আস্্রপালীরচিত করে কটা অতি হুন্দর ও কবিত্বপুর্ণ গাথ! দেখ। যায়। 

আলবী--ফেংস্কৃত “/টবী) শাবস্থী হইতে রাজগৃহের পথে এবং শ্রাবন্তী হইতে ৩৫ যৌজন দুরে গঙ্গীভীর 
বন্তী নগর। এখানে এক নরমাংসাদ বক্ষ বাদ করিত। বুদ্ধ তাহাকে ধর্মতত্ব শিক্ষা দিয় সংপথে আনয়ন 
করেন! পালি স!হিত্যে এই বঙ্গ 'আনাবক' নাঁনে অভিহিত। 

ডত্পলবরণণ1_-শাবভী নগরের কেন সন্থান্তবগীঘ়া রমনী । ইনি এমন অলৌকিক রূপলাব্যবতী ছিলেন 
বে অনেক রাগ] ও ধনবান্ ব্যক্তি ইহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্য হইছ্াছিলেন। এাহাদের একজনের 
মঙ্গে বিবাহ দিলে অপর নকলের কোপভা্ন হইতে হইবে এই আশঙ্কায় উৎপলবর্ণার পিতা তাহাকে তিক্ুবীনত্রনানে প্রবেশিত করেন। তি্পী হইবার অন্পদিন পরেই উৎপলবর্ধ। অর্থব লাঁত করিয়াছিলেন। ঠিনি অনেক সম্নে শ্রাবস্থীর নিকটবন্তা শবধবনে একটা গুহ।র নধ্যে একা(কনী ধ্যানমগ্রা থাকিতেন। এখানে হহার নাতুলপুত্র নন্দ ই'হার ধন্ম নষ্ট করির।(ছিল এবং তগ্নিবন্ধন অবীচিতে খিরাছিল। ডৎপল্পবর্ণ। ও ক্ষেম! “অগ্রশ্রাবিকা' নামে পরিকীর্ডিত।। 

উপ।লি--কপিলবস্বর রাকুলের নাপিভ। যখন অনিকদ্ধ, আনন্দ দেব্দত প্রভূত রালপুব্রগণ প্রব্র্া! 
যংণ করিবার জনা যাত্র। করেন তখন ভাহার। উপালিকে সণঙ্গ লইয়ছিলেন। কপিলবন্ত হইতে কির়ন্দ,র শগ্রনঃ হইঃ। তাহারা মুল্যবান বদন ভৃবণ প্রতি উন্োচনপুবক উপালির হস্তে দির! বলিলেন, “এই সকল তোমার দিলান তুনিদ্ষি রয় যাও ।" কিন্ত উপল বি্বেচন। করিলেন আমি একাকী কপিলবস্তুতে ফিরিয়া গেলে শাকোর। আমার লীবনান্্ করিবেন। বিশেষত: আমি নাপিত, এ সমন্ত সহাখুলা ভ্রব্ংও আমার উপযুক্ত ননহ। কাদপুত্রের যখন বিপুল এ্নধ্য পরিহার করিস! প্রবজ্যা নইতে যাইতেছেন, তখন আমার গঙ্ছে প্রাক হও) আরও সহ । এই সকল কায) তিনি এ বন, অলঙ্কার প্রভৃতি একটা বৃক্ষের শাখার ঝুলাইয। রাখি বাজপুরিথের অনুগমন করিলেন। শাড়া ই'ছাদিগকে প্রতর্ দিতে অএপর হইলে রাঙ্জগুজের! বলিগ্পেন, * অখে উপালিকে প্রক্রঙ্গা! দিন। তাহা হইলে আমর! ই'হাকে প্রণাম করিব এবং নাপিতকে প্রণাম ঝরিঙ্লাছি বলিছা পন্বে ইচ্ছা থাকিলেও সবার কথনও স"দারাশ্রমে ফিরিতে পারিব ন|।' উপালি ক্রষে অর্ধস্থ লাভ করেন। যিনা তাহার অসামান্য বুৎপত্তি লম্মির।ছিল এবং এই জনা তিনি- হিলয়ব্র উপাধি পাইরাছিলেন । সঞপণা সঙ্গীতিতে ই'হারই সাহায্যে বিনক্মপিটকের সুকলন সুসম্পন্থ হয়। করুদকাত্যায়ন--( পালি, পিকুধ কচ্চাঁয়ন' )--তীর্িকদিগের অগ্থতম, ইনিকোন ভদ্রবংশীয় বিধবার পুপ্র। শৈশবে এক ত্রাঙ্ধণ হাহাকে পালন করেন । ইনি এবং ইহা শি্যগু্ কখনও গ্ুতল অধ ব্যবহার করতেন না, কারণ হনি বলিতেন সমতল আলে অনেক আশী থাকে । কপিলবস্ত- _যরাধমীহ আয় পকাণ জোশ উত্তরে নেপাল এদেশে রোহিশী নবীর তীরে অবস্থিত । প্রবাধ ছাছযে বাধিনত্থ কোন অতীত জনে কপিল নাষ হণ করিস! এখনে আশ্রম শিশ্াথ করির।ছিলেন ? হঙহুসে ইহার 'কপিলবস্থ এই লাষ হুঃ। ক(পলবপ্বর শা'কার! ইক্ষাকবংা বলিঃ। পিচ দেল। ঠাহারা ব-লন ইন্ছাকুষ পছ অন্ব নাবক এক রাছার চা পুত এবং চা কন] নির্বাসিত হইয়া! এখানে খান করেন। এই রাসকুষারহ। সূ হাছরাহিপ ক [ষবাহ কারহাছিলেন। তাহাদের বংশধরেরাই পাক) বলছ) পরিচিত । সহোরযের সহিত সছে বহর বিবাহ ঘশহধ দাতফেও (৪৯১) ৭েশা যার । বৃদ্ধের ছধব ৭৯ বপন হাস সেই সবগে অলনদিতঠর সু বিকতক তত্য শাক্যদিগের বৈনাশ সাধন করেন। কাপিলানী--১২% পুর টাকা হইযো। 

কালুদানা 0 ইজ হবাছি, অধরা ককালোবাহী আর্কাং হি ঘখাসদণে পৃষ্ঠ হন), পিদ্ধার্ব ও উম একই সন হন্দএহ৭ করেন) সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইবার পর ইহাকে কপিলবস্্রত শইদ] যাইযা অন্য শগ্োহল চক 8১ ধাজপু হতেই করন। ই বু্ছশাসান অবশ কিছ অচিযে ঘৰ প্রাপ্ত হন। সুঙ্ছের শি দিখের মতে উদ নাষে আধ একছন ভিকু হিলের । শুদ্ধি হলহাবশতঃ ভিত শনুকাহী দাঃ শাসিত হলেন (শান ক শহলবৃন্ধি ফোক )। 
কিছ্িশ যে সকল শাকারাৎশুত অপুপির পাক হানে এজ] হর তেন কিরহালের কও জনয 3 র্ 

রঙা 



পরিশি্ট। , ২৮১ 
পিসি পি আট না সানি উস ডা 

কুশাবতী- নগরের দুর্নাম তখন ঝেধিমত্ "নহীহ" নাস ধারণ কমিযা এখানে রাত করিতেন । 

কুশিনগধ-_এপানি 'কুনিনাসা£ নামান্তর 'কুশনগর' ) ; মঘদেশস্থ নগর (বর্নান নাষ 'কাশিয়া'; গোরকগ- 
ক মাইন পূর্বে) এখানে বৃদ্ধের গরিনির্বাণ হয়। আন্ ববিগাছিলেন, চগ্দা, বাজগৃহ, আবী, 
দাকেত, কৌশাদী ও বারাধসী এই ছরটী মহানগরের যে কোনটীতে তখাগতের পরিমিব্াণ হইবে 
টা কিন্ত তখাগত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, *4 অতি পবিত্র স্থান, আনিদ্দ; পূর্বে ইহা 

, গা লয়তিশালী ছিন এবং আমি এখানে মহাহদরশন নাস যার? করিয়া রাজ করিযাছিলার 
(নহান্দশন জভিক (১৫) ]1 

- ঈগযাদোর খকদন বিখ্যাত ত্রাণ ইহা পঞ্শত শিষা ছিল। বিছিফার ই'হাঁকে অতি 

সমমান কিতন। একদ। ইনি যকপপদ্ধাদনের জন্য বন শত গো, ছাগ, হরিণ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
এন সদ বুদ্ধ ইহার বাসস্থানের আবদুর আজবে উপস্থিত হন। কুটদন্ত এই নংবাদ পায়! হার 
মৃহিত দেখা করিতে থান এবং লিসা! করেন, স্থাশাতর বন্পীবন করিতে হইলে কি কি করিতে হন? 
যুদ্ধ উত্তর দেন, "পড়ত যক্ধ গণ্বধ নহে॥ প্রকৃত ধত্র বনিলে,দান বুঝিতে হইবে ধিনি যথাশকি 
পনর তার মোচন করেন তিনিই প্রকৃত যন্তর মম্পাদন করেন /" অতঃপর কুটদও ব্রিরন্কের শরণ লইয়া 
শোতাপাহি ফল প্রাপ্ত হইর/ছিলেন। 

কোকালিক--শাকাবংখী বৌছ। দেবদত্তের প্ররোচনার ইনি এবং কতমোরগ তিষা, থওদেবপুত্র ও মাগর- 

দর (বদুত্দত্ত। বৃদ্ধের নিকট ভিক্ুদিগ্ের চরিত্রসংশোধনার্থ কতিপয় উৎকট নিয়ম প্রর্টিত করিবার 
প্রস্তাব করেন ( বুদ্ধ তাহাতে অনম্মই হইবে ইনি দেব্দত্তের মহত লঙ্খত]ণ পূর্বক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন 
কযাছলেন। ষখন শাজীপুত্র ও দৌদ্গল্যারন দেবসতের দল ভাঙ্গিবার জন্য গরশিরে যান, তখন 
কোকানিক দেবদত্তকে সাবধান করিয়া? দিরাছিজেন , কিন্ত দেবদর ভীহার গরাসর্ণ না গুনিরা ধ ছই 
নহহবির/ক বর্ধবযাথ্যা করিতে বলেন) তচ্ছু বে কোকালিক প্রভৃতি ছুই চাছি জন বাতীত অগর দকলে 
সোদ্শীশনে প্রত্যাবর্তন করে॥ [বিরোঠচন জাতক (১৯০) অইথা]) 

কোর ক্ষ্রিয়-ইনি একজন তীর্ঘিক | ইনি শর্ধাদা ত্বে পাচ্ছীদিত খাঁকিতেন, ডেজ্য পাশীয় হন] 

অহ করিতেন না, গব।দি পশ্ড যেক্ষগে বাগ বেইক্ষংগ খাইতেন। লিচ্ছধিব্ংদীয় হনক্ষরে নাক এক 
ভিন্ছ বৃদ্ধের প্রতি বির হই! এই বাকির শিধা হইতে ইচ্ছ! করেন) ইহা বুকিতে পারিস বুদ্ধ বজেন, 
"গতাহ মধ্যে কোর ক্ষজিয়ের মৃত্যু হইবে এবং য়ে কালকরক ঠ্রেতকূপে অশ্মাতি ককিয়ে! তখন তাহার 
থেছ সা বোন ছীর্য হইবে $ উদীতে কক্ষবাংল থাকিবে না) তাঁহার চ্ুর্থছ ককুটচ্ুজ লাস নঞ্তকের 

পয খাকেবে, কাছেই ওঁহ(কে দেহ খববনত কছিরা খাব] অহেয! করিতে হইবে এই কবিয্যদ 

বশী ব্যর্থ কারবার নেব হনক্ষহ কের ক্ষতিদকে গির। বলেন, শ্বুদ্ধ বণিঘাহেন। অনা হইকে সাক মে 
শাপন।র নৃতা হইচয। আভতঞব আশলি খন] বথক্জে সাবধান হই] চতিযেল | কেন এই কথ! শুনি] 
* [নিন অনাহারে খাকিলেন, কিছ সপ্চন দিবে ছুধার আলা বহাহথাংস খাইলে এবং তাহা দশ 

কহিতে না পাংগা শ্রাখতাাগ কহিজেন 

কোলি-কনাটিণী লবীতীহহ নগর, ইহ কপিলব্ ব্দপর পারে অবহিত হিল ইহার আন্ত নাস বেতরুষ। 

বেতখছ ও ব্াজপু$। বের ও যশে[ত] কপির রাঙব:পে অন্রহখ ক(51ছলেন। এবাৰ এই থে 

ইঞ্গভুবংশীর খে হাপুত ইতর ফণিনবন্ত খালি করেন ই।হাবের এক জনের [তি নামী পরী গে 
কু পেগ হাতাস্ত হইতাছিলেন কিতা পতিকৃক বনে নিব্যাসিও হন & সংহে বায়াধসীয়ার হাল 

ছেতকুঠ হই আহতটাশেহ মিতা হতে ফলে হপাহত হন ওহ বৈযদেচশ এটা বুগেহ সুপ ও 

ছল খাই আাহোশ্য লাজ কেন) অতঃপর শ্রেচাংক ছেশিতভ পাইয়া ভিলে থাহাকেণ এ সহধ হদ 

দূও কহেন এযং৫1হাংক বিষাহ কা ২ কেলিকান্ব (কোন। হুক্গের কোটিতে বাস বহে বাকন। 
খাদে হচ। অভিযাকে হান হইনি বয়] কটা দত অনুর করিয়াহলেন এবাং কাছেই সহিত কিক 

হন্তর এ জন যা কুযাহীও [৫ বহর আয হারাব৯৬ ফিটিট যাক মং ও ই বনে এক মর 

[গত হব 8 81211 আতিচযাত) বুকের নামে এ নাছ নাহ হা ফোল। 
কোৌশাদীপিন 9» পু ম৭ অ্া)। কানা হাদে ঘড়ে হা হছিহান 5 পিযন হতাবাবেরর ৩ হাতে 

উই লশযে তটুযারীত ছবি) বা আজে যে এই শা বুশের পহ ?পাছ খুজি অনিবিক 
1 বসার $€0- চার এ খাসির ও হঠাধনী আক নাটকে হহিহার কেনা হাতির ১ 8ব। 
চিংতধান্ হত কাছ চছেহ হয খাবি (ও লই সস এত উজ উা 



২৮২ , পরিশিষ্ট । 
নারে ররর ডিক র্ক্র্রারাকারা ররর 

একটা উদ্যাণ দান করিয়।ছিলেন। এই উদ্যান ঘে।ধিতাঁরাম বা ঘোযাঁবতারাম নাষে পরিচিত! উদয়ন, 
বুদ্ধের জীবদ্দশায় রক্তচ্নন কাষ্ঠ দ্বারা তাহার এক মুর্তি গঠন করাইয়াছিলেন। হাইয়স্থ সাং বলেন তিনি 
এ মুদ্ধি দেখিম।ছিলেন। 

ক্ষেমা-_বিশ্বিমারের অন্যতম রাজী। ইনি বড় ব্ূপগর্ধিত। ছিলেন। এই দর্প চূর্ণ করিবার নিহিত্ত 
একদিন বুদ্ধ ইহার সমক্ষে এক দ্রেবীমূত্তি আবিভূতি করাইয়া তাহাকে যৌবন, বাপ্ঠক্য প্রদ্ভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
দশায় প্রদর্শন করাইয়।ছিলেন। এমন হন্দরী মূর্তির বিকট পরিণাম দেখিয়। ক্ষেমার গবব মন্দীভূত হয়, এবং 
তিনি বৌদ্ধশাঁসনে অদ্ধান্থাপন করেন। মার ডাহাকে প্রনুদ্ধ করিতে চেষ্ট( করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকায্য হইতে 
পারেন নাই। ক্ষমা শেষে অর্থব্ব লাভ করিকাছিলেন। যেমন শারীপুত্র ও মৌদ্গলায়ন “অগ্ররাবক", সেইরূপ ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণ। “অগ্রশ্রাবিকা, নামে পরিকীর্তিতা। 

গয়াশিব__(গন্ানীর্ব বা ন্মযেণি ); গয়ার নিকটবর্তী শৈল। বুদ্ধত্ প্রাপ্তির কিয়দিন পরে বুদ্ধ এখানে 
“আদিত্ পরিয়ায়' ( আঁদীপ্বপর্ধ্যায় ) সুত্র বলিগ়্াছিলেন। দেষদুত্ত বৌদ্ধসজ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া এখানেই 
বিহার নিম্ম।ণ করিয়/ছিলেন। 

গাঙ্ধার- বর্তমান গেশাওর ও তন্লিকটবর্তা অঞ্চল পূর্বে গাদ্ধার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গান্ধারের রাজধানী 

ভক্ষশিলা নগর তখন নান!বিষয়িণী বিদ্যাশিক্ষার জন্য তারতবযের মধ্যে সর্ধবপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত 

হইত। নান! দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ এখানে সমবেত হইয়। উপযুক্ত আঁচার্যের নিকট শিক্ষালাভ করিত । 
চিথশ মাঁণবিকা-ভীর্থিকদিগের একজন শিষা!। বুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সেই সময়ে 

ভীথিকের! তাহার চরিত্রে কলঙ্কারৌপণ করিবার নিমিত্ত চিঞ্চাকে নিয়োজিত করেন। চিধ। জনসাধারণের 
সন্দেহ জন্মইবার নিশিত, প্রতিদিন যেন বুদ্ধের হিত প্াত্রিযাপন করিতে যাইতেছে এইভাব দেখাইতে 
লাগিল [মণিশুকর জাতকে (২৮৫) সুন্দরী সম্বন্ধেও এইরূপ দেখা যায়]; এবং গুভবতী হইস়্াছে এইরূপ 
ভা৭ করিল । অনন্তর নবম মাসে, একদিন বুদ্ধ যখন ধর্দমশালায় বাদি! ধর্দদতন্থ শিক্ষা দিতে ছিলেণ, তখন চি! 

সেখানে প্রবেশ করিয়া সর্বসমক্ষে বলিল, “আপনিই গর্ভস্থ পত্তানেক্স জনক ; আমার প্রসবকাল আগতগ্রান্ম; 
উজ্জন্য যেপ ব্যবস্থার প্রয়ে'জন তাঁহ। করন” এই কথ শুনিয়া বুদ্ধ সিংহস্বরে বলিলেন, প্ভিস্ুণি, 
তোমার কথা সত) কি মিথা। তাহ! তুমি এবং আমি ব্যতীত আর কেহ জানে ন|1” তন্ুহূর্বেই শক্র 
মুখিকশাবকের বেশ ধারণ করিয়! সেখানে উপস্থিত হইেন এবং যে হত হ্বার! চিক তাহার উদ কাঠপিও 
বন্ধন করিয়াছিল তাহ| ছেদন করিলেন। কাঠ পিওট! পতিত হইয়। গাঁপিষ্ঠার পদাস্ছি চূর্ণ বিচুর্ণ করিল 
এবং অবীচি হইতে ভীষণ হ্বাল। উখিত হইয়া! তাহাকে শ্রাস করিল। বৃদ্ধের নিন্দাবাদ করিয়! দেবদত্তঃ 
নন্দ (উৎপলবর্ণার মাতুলপুত্র ), সন্দক যক্ষ এবং হ্বপবুদ্ধ (যরশশধারাঁর পিতা.) এই চাঁরিজনেও উত্তন্নপে 
দরগুগ্রস্ত হইয়।ছিলেন। 

ভানপদকল্যাণী-_-গাণি সাহিত্যে এই নামের অন্ততঃ চারিজন রমণীর উল্লেখ দেখ যায় ২_(১) যশোধারার 
নামান্তর * (২) ধীহীর সহিত বুদ্ধের বৈসাহ্রের জাত! নন্দেক্স বিবাহ হি হইয়াছিল £ (৩) আনন্দের 
নাত, (৪) একজন বারবনিতা (তৈলপাত্র লীতক (৯৬)]। বোধ হয় 'জনপদকল্যানী' নাম নহে, 
ক্ষপবর্ণনাজ্মক্ উপাধি নাত্র। 

জন্ুদ্বীপ- চতুর্মহা্গীপের অন্যতম: ইহা! সবরদক্ষিণে । ভারতবর্ষ এই মহাঁঘীপের অন্তর্বন্তী। হিন্দু 
শাস্ত্রে সপ্তত্বীপের উল্লেখ দেখা যায় ( জং লক্ষ বা খোমেদক, শল্মলী, কুশ, ক্রোধ, শ্বাক, পুদ্ধর ), আবার 

চতু্ধাপেরও উল্লেখ আছে (ভ্াশ্ব কেতুমাল, জন উত্তরকুর,)) চতুমহাতীপের বোন নাম উত্তয়কুর 
পূর্ব বিদেশ, অপর গোদান ও জদুখীপ , ইহারা যথাক্রমে যহামেরু উত্তরে, পুর্ব, পশ্চিমে ও দাক্ষেণে 
অবস্থিত। আনুত্বীপ ত্রিকোশ বলিয়া বর্ণিত। ফলতঃ বৌদ্ধ সাইতো অমবদ্বীপ বিলে তারতবর্ষকেই বুঝায়। 

জীবক-_পসিদ্ধ চিকিৎসক ও শণ্যকর্তা এবং বুদ্ধের একজন প্রিয় উপাসক। কেহ কেহ বলেন তিনি 
[বদ্িসানের উপপত্থী গর্তআাত কেহ কেহ বলেন তিনি বাহ্বসাকের পুত্র অভযেন খুররসে এবং শালবতা 

নাী এক বারবিল|সিনীর গর্ভে জন্দিয়াছিলেন। খভয় নিজেও বিশ্বসারের এক উপপত্থী খজাত পুত্র । বৈশালী নগরে আষপালী সামী এক পরনহুদ্দরী ও নান্গুণবতী বারবিলা(নিনী ছিল।* ইহাতে বিশ্িসারের 
মনে ধা জন্মে এবং রাগৃহ নগরেও হাহাতে রক্ষণ একজন বাহাঙ্গনা থাকে ভনিসিত তিনি সাতিশ 

* প্রাচীন এসেও এইকপ বায়বিলবাসনীকিিস লা 2১ 3 ২87 
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হইলে ই'হাঁর উপযুক্ত সন্বদ্ধন] করা কত্বব্য, কিন্ত ঘদি ইহার কেনি ছুরভিসন্ধি থাকে, তবে এতাদুশ 
ুদ্ধিমান্ বঃ/জিকে রাজধানীতে বাথ নি্াপদ্ নহে অতএব জীবকে্র অভিপ্রায় পরীক্ষার্থ তিনি রাজী 
দিগকে বলিবেন "জীবক আমায় রোগমুক্ত করিয়াছেন , তোমর| সফলে ই হাঁকে উপযুক্ত পুরদ্কার দান 
কন)” সীল তখন প্রত্যেকে জীবককে এক একটা মহাদুল্য লাজপরিচ্ছেদ্ব উপচৌক্ন। দিলেন। কিন্ত 
জীব্ক মেলি গ্রহ করিলেন ন , তিনি ব্টলিলেন, “আমর ন্যায় অকিঞ্চিনের পক্ষে রাজপরিচ্ছদ ব্যবহার 

কর! ধুষ্ঠতামাত্র। মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলেই আমি আপনাকে ধন মনে করিব। আমি 
অন্য পুরদ্কার চাই না।” ইহাতে বিশ্বিসার বুঝিতে পারিলেন, জীবকের কোন হুরভিসপ্ধি নাই। তিনি 
জীবককে রাঁজবৈদ্য করিলেন এবং ভীহার ভরণপোষণের জন্য অনেক গ্রাম ও উদ্যান নিয়োজিত করিগা 
দদিলেন। 

ইহার পর রংজগৃহের এক সম্্ান্ত ব্যক্তির দারুণ শিরম্পীড়! জন্মিল। ভাহার বোধ হইতে লাগিল যেশ 
কেহ তীক্ষ ছুরিকাারা তাহীর্ মণ্ভিষ্ক বিদীর্ণ করিতেছে । দুইজন প্রসিদ্ধ বৈদা গোগ নির্ণয় করিতে আসিয়! 
বলিলেদ, তিনি অ দিনের মধ্যেই সৃত্যামুখে পতিত হইবেন ইহ! শুনিয়া বিশ্থিসার জীবককে এ খাক্তির 

নিকট গঠাইলেন। জীবক শীক্ষধার শন্ত্রদর] ভাহীর কর্ধোটি তেদ করিয়| মন্তদ্ক হইতে দুইটা কীট বাহির 
বাহির করিলেন এব* ক্ষতন্থানে প্রলেপ দিলা তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাচক সম্পূর্ণকূগে বুথ করিলেন । 

বাঁরাপনীর এক সন্ত্রস্ত ব্যতিত পুত্র একদ্বিন লণ্ক দিবার সঙদ্ধ লিজের অন্্ের এক অংশ গ্রস্থিবন্ধ 
করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি কোনরূপ কঠিন ভ্রবা উদ্রস্থ করিতে পরিতেন না অল্পমাত্র তরল 
পথ্য ঝাইয়। কোঁনরপে জীবন ধারণ করিতেন। তাহার শরীর অল্পদিনের মধ্যে অস্থিচর্খসার হইয়াছিল। 

রোগীর পিতা বিছ্থিসারকে বলিয়া জীবককে বারাণসীতে লইয়! গেলেন। জীবক রোগ ও তাহার নিদান 
নির্ণয় পুর্ববক পৌগীর বান্তদেশ বিদীর্ণ করিয়া অস্ত্রটাকে খথাস্থানে নম্গিবেশিত করিলেন) লোকে তাহাকে 
ধখ্য ধগ্য কন্সিভে লাগিল! ৫ 

আর একবার উজ্জঞযিনীগজ চণড গুদ্যেঃভ কীসলকোগঞ্জন্ত হইস্স। জীবকাকে পাঁঠীইখীর জন্য বিশ্মিসরকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রদ্যোতের এক অদ্ভুত দোষ ছিল £-তিনি তৈল ঘৃত প্রভৃতি কোনরূপ 
িষ্ধত্রবোর্ গন্ধ পথ্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন ন1। জীবক দেখিলেন ভৈধজ্ মিশ্রিত স্বত না দিলে 
প্রদ্যোতের রোগোপশষ হইবে না| অথচ তাহা দ্বিতে গেলে হয়ত ভাহীর নিজেরই জীবনান্ত হইবে । 
পরে কৌশলে রাঁজাকে ভৈষজামিশ্রি৩ স্বৃত সেবন করাইয়া তিনি উদ্জরয্িণী হইতে পলায়ন করিলেন। গাজী) 
যখন এই বৃত্বান্থ জানিতে পবিলেন তখন জীবকের উপর তুদ্ধ হুইয়] তাহাকে ধরিব(র জন্য লেক 
পাঁঠাইলেন কিন্তু শেষে যখন তাহার ব্যাধির উপশগ হইল, তখন কৃতঙ্ঞতার চিহশ্বরূণ জীবকের জন্য 

ছুইটী বহুমুল্য পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন। 

উহার কিছুদিন পুরে রুদ্ধ £কাঠকাসিন্য এর!থে আকুতি হর) জীকক ভিন গরপ্রর সক আতি 
মৃছবীধ গুষধধ রাখত বুদ্ধকে উহার স্রাণ কর্সিতে বলেন। তাঁহাঁতেই বুদ্ধের কোষ্ঠকাঠিপ্য দুর্ীভৃত হয়। 

$পর দ্বেব্দন্ত যখন বুদ্ধকে স্;র্িবীর জন্য পাধাণ লিক্ষেপ করেল এবং এ পাঁধীণের একখও লাগিয়া 
বুদ্ধের পাঁয়ে ক্ষত ঈন্সে তখনও জীবকের চিকিৎসায় এ ক্ষত ভাল হইয়।ছিল। 

বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া জীবক শ্রোতাপত্থিপার্গে উপনীত হৃইক্লাছিলেন। তিনি এমনই বুদ্ধভক্ত 
ছিলেন যে দিনের সধ্যে তিনবার তাহাকে স1 দেখিলে শাস্তি পাইভেন না। বেণুবন তাহার গৃহ হইতে 
িছুদুক্চে অবস্থিত ছিল। এই জন্য দিদি বুক্ডেক বসের দল) অপেঙ্গ*কুত নিকটবর্তী) নিঙের আত্রবণে একটা 
বিহায় শিশ্দাণ কমিয়। ঘেন। তদবধ বৃদ্ত সময়ে সমন্ধে এই জত্রকানন্স্থ (বহেও অব্স্থতি করিতেল। 

জীবকের উপাধি কৌনারভূতা (পালি কোঁমার়ভচ্চ )1 

জেতবন-_( দেতৃব্ন ) শ্ববন্ীনগরের নিকটবন্তী একটী উদ্দ্যান। হহা পুর্বে জেত (লেতৃ) কুমার নামক 

এক বাক্ির সম্পত্তি ছিল , শ্রেচী অনাথপিওদ হার নিকট হইতে অঙ্চাদশ কোটি হুবর্পে ইহা ত্রয় করিয়। 

এখানে বুদ্ধের বাসের নিছিত এক মাবিহার নির্্া9 করেন (অনাথপিশুদের বৃত্তান্ত রষই্ব্য )। প্রবাদ আছে 

ধেছ্েতকুমার জনাখপিওছের [কট হইতে অস্থাত মুল্য হণ করিয়া শেখে অনুপ হইছছজেন এবং 
বুঙ্ছসেবা্ধ পুপাসদয়ের আঅভিএ্রাপে এ অরে উনের চারি পার্শে চরিটি সপ্তভুমিক শ্রাদাছ নির্ধাণ করাই] 

দিয্াাছিলেন ॥ 

দক্ষিণশিরি_-হাদগুছের হক্ষিপ্থ পা্কতয জনপদ) এখানে একনাল। খামে বুদ্ধ কন: ভরঘাজ নামক 
এক হাণকে হক) হান বরেন। 
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দেবদত্ত-_.গৌতম বৃদ্ধের প্রধান বিরোধী, কেবল তুর্কে পহে, নানারপ অমদুপায় প্রয়োগ করিয়াও 

তিন্নি বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন । তিনি ছুই তিন বার ভাহার প্রান্থনাশের পর্যন্ত 
বঅভিসন্ধি করিয়াছিলেন। ফুলতঃ যুধিচিরের সঙ্ছকে যেমন ছুযো।ধন, বুদ্ধের সমঘক্ধেও সেইরূপ দেবদত্র। 

দেবদত্ত কষে তাহ! লইয়া! সত আছে। কেহ কেহ বলেন তিনি শুদ্বোদনের ত্রাতুষ্ুত্র 
বতীন্তরে তিনি কোলিরাজ স্প্রবুদ্ধেত পুত্র, যশোধারার মহোঁপর এবং বুদ্ধের সাতুলপুত্র। তাহা হইলে, 
ঘুদ্ধ সাঁুল কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে হয়। এরপ বিবাহ কর! ততৎকালে স্বীজকুলে, বিশেষতঃ 
শীক্যবংশে দৌধীবহ ছিন্ন!) * 

শৌতমের বুদ্ধতবলাতের স্ষিতীয় কিংবা তৃতী় বর্ধে দেব, আনন্দ, অনিরুদ্ধ সুতি শাক্য রাজকুমার 
থণ এফ সঙ্গে প্রত্রজা। গ্রহণ করেন। দেবদত্র ধ্যানবলে ধ্ধিগ্রাণ্ড হইলেন ; তিনি কামরূপ হইবেন এবং 
আকাশমার্গে বিচরণের ক্ষমত] লাতি করিলেন) কিন্তু াহার প্রকৃতি নিক্সতিশ্র ক্রুর ছিল বলয়) তিনি 
এই খদ্ধিবল কেবল 'অসছুদ্দেশ্] সাধনেই নিয়োজিত করিতেন। তিনি পরিণাঁসে ু দ্ধশাঘনের বিরোধী 
হইয়। নিজেই একটী নশ্দার গঠনের অতিপ্রার করিলেন। তখন বুদ্ধের বরস্ ৭২ বৎসর এবং মগধরাজ 
বিদ্িসার এবং কোশলরাছ এসেনজিৎ উভয়েই হার শিষ্য) কাছেই তাঁহাদের নিকট কোন সাহীষয 

লাভের আশ$ না দেখিয। দেবদত্ব বিিষাবের পুত্র অজভশন্রকে হাত করিজেন। অজাতিশত্র তখন 
যুবরাজ । তিনি দেব্মত্তেক বালার্ঘথ একটী বিহার নিশ্দীণ করাইয়া দিজ্নে এবং নেখানে পঞ্চশত শিষ্যের অনা 
প্রতিদিন ভক্ষ্য ভোজ্য পাঠীইতে আ1গিলেন ) প্রবাদ আছে এই সময় হইতেই দেবদত্ের খদ্ধিবল বিপ্ষ্ হয়! 

অতঃপর দেব্দত্ব বুদ্ধের সহিত সন্তাবস্থাপনের চেষ্টা করিলেন? কি্ত গৌতম তাহাকে পারীপুত্র 
ও মৌফ্গল্যা়ন অপেক্ষা উচ্চমধাঠদ! দ্রিভে সম্মত হইলেল বলিয়া ২ চেষ্ট! বর হইল, দেবদতের প্রকৃতি 

ইহীর পর ভীষণতর হইয়া উঠিল। তিনি কুপরামশ দিয়) অজ্তশত্রকে পিতৃহত্যায় প্রধন্তিত করিলেন। 
অন্গাতশক্র প্রথমে অন্থাঘতে পিতৃবধ করিবার নক্ষল করিকাছিলেদ$ কিন্ত ঘিতাঁর নিকট" খিক। অন্ধ 

চালাইতে পারেন নাই! শেষে দ্েবদত্ডের বুদ্ধিতে তিনি পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া অনশনে মারিবার 
ব্যবস্থ/ করেন। 

অজাতশর্ত বাজ! হইলে দ্বেবদত্ত ভীহীর সাহায্যে বুদ্ধের প্রাণনাশের হযোগ খু'জিতে লাগিলেন । 
প্রথমে তিনি বাজার নিকট হইতে কতিপন্গ হুনিপুণ ধানুস্ক চাহি আনিলেন। ভিনি ভাবিয়(ছিজেন, 
"ইহাদের ছার বুদ্ধের প্রাণবধ করাইয়া শেষে ইহাছিগ্রকেও নিহত করাইব, তাহ হইলে কেহই জমার 
দুষ্ধাধ্যের কথ) জালিতে পারিবে না] কিন্তু ধানুক্ষদিগের নেতা বুস্ধকে লক্ষ্য করিত! যে তীর নিক্ষেপ 
করিল, তাহ তদ্ঘভিমুখে না গে বিপরীত ছ্বেকে ছুটিল। এই অলোকিকি ব্যাপারে খানুষদিপের চৈতন্য 
হইল] ভাহায। বৃদ্ধের নিকট ক্ষস! চাহি) ভদবীর শীমনে প্রবেশ করিল। 

ইহার পরব দ্বেবত্ত স্থির করিলেন বুদ্ধ যখন গৃকৃটের নিকট দিয় গহল করিবেন। তখন পাহাড়ের 
উপর হইতে হগ্রুবলে প্রকাণ্ড শিলীথও নিক্ষেপ করিয়া! তাহার শ1দদাশ ঘটাইতে হইবে। সন্ঘঈম্ত 
কার্টও হইল £ কিছ শিলাখও পতিত হইবার কালে ভাঙগিয়! গেল £ উতর এক অংশ্মাত্র বুষের পানের 
উপর আসিহা পড়িল । আজীবকের চিকিৎসার শপে বুদ্ধ এই ক্ষত হইতে আরোগ্য ল/ত করিলেদ। 

তখন দেবদূত আর এক বৃদ্ধি বাহির করিলেন। অজীতিশক্রর “নাঁলাশিরি* নাসে এক শ্রকাণ্ড হী ছিল) 
একছিন গেবছত্ স্থিত ককিজেন। “কল্য শুদ্ধ ঘখন ভিক্ষাচর্বাক বাহির হইবেন, তখন এই হন্তীকে মু খাওচাইয়া 

াদপথে ছাঁড়িছা দিলে এ ভাহাকে পদতলে নিশ্পেবিভ কলিয়া ফেলিকে।' এ কথ! বৃদ্ধের কর্গোতর 
হুইল , তাহার শিহ্যের। ভীহাকে দে দিন ভিক্ষাচধ্যান হাহা হইতে নিষেধ করিকেন, দ্ধ তিনি কোন 
নিষেধ শুনিজেন লা( তিনি অঙইাৰশ বিহারের ভিখুগণ্সহ যখাসময়ে ভিক্ষার বাহির হইলেন ও নিছে 
সর্ধাত্ধে চলিলেন ॥ এদিকে ন)লাশিরি শুও আন্যালন করিতে কছিতে উভয় পা পুহাধি ভর করিয়া 
সচল শ্বগুশৈলের গ্য্ে ভাহার আভিমখে অভ্রনর হইতে লছিল। এক ছুইধিলী ৪৯) তাহ!র শি সন 

লই উহার সঙ্গুখে পড়িল) মত্ত ত)হাদিগ্ক শুও ছায়া হরিতে হাইছেছে ঘেহয়া বুদ্ধ বিকেল, 

হক ধার! ঙ সিংহহশ্থ সাহা নি া 

1 | 1 
ওদ্ধোনস্ত মহামাছা ও যহাতআলতী হুশ্বুদ্ধ ছখলাশি মহামারা মহাতনাপতী 

। ॥ 
[সিস্ধার্খ নক ম্বেধছর হশোথার! 

- 



২৮৬ পরিশিষ্ট। রী 

শ্আাথাকে সরিবার অই দেবন্ত তোমায় আদ খাওয়াইযঘছে আছি যখন উপস্থিত আছি। তখন এই 
অনাধার উপর আত্বৌশ কেন? এই কথ! শুনিবাসাত্র নীলীগিরির মত্ত! বিদুরিত হইল, দে অতি 
শান্ততাবে অগ্রসর হইয়া শুওখারা গৌঁতমের চরণ বন্দন! করিন। অমনি মদবেও জনসমুদ্র হইতে মহান্ 

জয়ধ্বনি ডখিত হইল, যাঁহার অঙ্কে থে আহরণ ছিল, মে তাহা উন্মোচন করিয়। লালাগিরিকে উপহাধ 
দিল, ভদবধি নালাগিরির নাস “ধৃন্পীলক হইল) 

ত্রমে দেবাত্রের প্রতিপত্তি গেল, দাজভবন হইতে প্রতিদিন গৃঞ্চ শত ভিক্ষুর ভক্ষা ভোজ্য আগ 
বন্ধ হইল, দেবদততের শিষ্যাগণ উহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি নিজে ভিক্ষা বাহির 
হইলেন , কিন্ত নগরখাসীর| তাহার ভিন্বাপাত্র ভাঙ্গিয়। ফেলিল। খন দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট গিয়া বিবাদ 
[নপন্তির অন্তাব করিংবন। তিনি ঝখলেন “আপনি ভিক্ুিগের জুম ছয়টা নুভল নিছগ প্রবর্তিত ক্ষন 
তাহ! হইলে আমি পুনব্ধার আপনার সম্প্রদা়ভুত্ত হইব ।” এই ছয়টার মধ্যে এখানে ডুহটা নিয়ন সক 

কিছু বল! যাইতে গারে। দ্েবদত্ত বলিলেন *ভিক্ষুরা শুশাননক বন্তরথও ব/তীত অন্য কোন বন্ত্র ব্যবহার 
করিতে গারিবেন না এবং কদদাচ মা সআহার করিবেন না।” বন্তরসঘদ্ধে বুদ্ধ ডত্বর দিলেন “তামার 
শিষ্যদিশ্বের মধ্যে অনেকেই ভন্তরব শীয় শ্বশীনে যাইতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইতে লা, বিশেষতঃ তাহার! 
যি ব্রন গ্রহণ ন| করে, তহ। হইলে উপাসকদিগের নধ্যেও দানধর্মানুঠানের থ্যাঘাত ঘটিবে। অতএব 
এ সিয়ম চলিতে পারে ন1।” মা সত্যাগের প্রস্তাব সম্বন্ধে খুদ্ধ দেখাইলেন ষে ডিক্ষাক থাদোর কোণ 
বিছা হইতে পারে না। ওপাসকগণ অধ্ধাপুব্বক যাহা দিবে তিন্মুর। সঙ্পচিত্তে তাহাই আহার করিবে। 
হন্ষি কেহ শীল দেয়, তবে প্র/ণিবধজনিত পাঁগ দাতার, ভোক্ার লহে। বিশেহতঃ দেশচদ্দ যখন 

থাঁদাভেদ দেখা যার, তখন এ খাদা শ্রাহা, এ খাদ্য অগ্রাহা, এব্প নিযিম অসন্তব। 

অনন্তর দ্বেবদ্ত বুদ্ধের দল ভঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার প্ররোচনায় পঞ্চপত ভিন্ু কিয়ৎকাঁলের 
জন্য বুদ্ধশাসন পরিহীরপুর্ববক তদীন্ন সম্প্রধায় তুক্ত হইল বটে, কিন্ত শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন আমিয়! 
তাহাদিগকে বুদ্ধশীসনে কিগাইয়। লইক্স! গেগেল। তখন দেখত নিতান্ত নিরপায় হইয়া পড়িজেন, বারণ 
অনন্ত/গে এব সন্তবতঃ কে(ক((নকের প্থঘঠতে উহার বিন পীড়| হইল, তিনি শয্যাগত হইনেন। এই 

সমন্কে তিনি থর কা়নেন, 'জেতবনে গিয়। বুদ্ধের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা) কত্সি এবং তাহারই শরণ লই। 
তিনি শিবিকাগোহণে জেতবনা ভিমুখে যাও করিলেন। বুদ্ধ ঝোকমুখে এই মংবাদ আলিতে পারিয়। বলিলেন, 
“দেবদত্ত শত চেষ্টা করিলেও আমার দর্শন পাইবে লা) প্রক্কৃতপন্ষেও তাহাই ঘটিল। দেখদত্ব জেতবন 
বিহারের নিকট (শিকা। হইতে অবতরণ পূর্বক পদে যাইবার সম্বল যেমন, ভূতলে পাপ করিগাছেন, 
অমনি পৃথিবী বিদীর্ন হইল এবং অবীচি হহতে ভীষণ বৃহিশিখা! ডখিত হইয়া! তাহার সর্বশরীর বেঠিত 
করিল। "আমি ধুদ্ধের শ্যালক , আসাকে তাহার নিকট লইয়। যাও হেবুদ্ধ আমায় ক্ষ! করণ খলিয়! 
ত্বেবদ্ত কভ চীতকধয করিলেন কিন্ত তিনি বন্দ পাহলেন না, নককেই গেলেন) বৌদ্ধেরা। খলেন। 
দেবদত্ত মৃত্যুকালে বুদ্ধের শরণ কামন! করিযাছিলেপ ঝ[ল%1 পক্সিশামে যখন প।পক্ষক্ন হইবে, তখন তিনি 
পুনা্পিয় কুশলতাক্ছন হইতে পারিবেন এব প্রত্যেকবুদ্ধত লাত কাক্ধবেন। 

মন্দ-_-এই নামে তিল বাক্তির উল্লেখ পাওয়! যায় ১ (১) বুদ্ধের বৈমাত্রেয ভাও1 | সিদ্ধার্থ ও নন্দ প্রায় 

মমবতস্ক এবং উভয়েই সহাপ্র্গাপত্তীকর্তৃক পাঞ্সিত। বুদ্ধতলানের পর সিদ্ধার্থ যখন প্রথম কপিলধন্ততে 
হনে, সেই সময়ে জন্পদকস্যাপর সহিত নন্দেক বিবাহেন্ আক্মেটজন হইতেছিল। বুদ্ধ বিবাহের ধিলই, লন্দকে 
পর্রজ্যা ঘন করন কিন্তু শুবজ্যাগ্রহণের পরও পন্দ কিছুদিন পর্যন্ত জলপদকল্যাশীর কপ ভুলিতে পারেন 
নাই। অনন্ত একদিন বুদ্ধ খদ্ধিবলে তাহাকে ইন্রাদক্সে লইয়। বান। যাইবার লনগ্ব পথে তাহার! 
একটা দ্্মুখী। জঁচীনা। কটা দ্বেখিতে পাইক্/ছিলেন) ইন্্রালছে দেৰকন্থ।গণ ওাধাদের সম্দুখে হৃত্য 
আরদ কর্টদলে ভীহাদিখকে দেখাইয| বুদ্ধ লন্দকে ভ্িজ্ঞাসা করিলেন। ' ক ধল নন্দ, এই দেবকন্কারা 
হন্মহী না তোমাহ জনগঘকল্যাণ। হন্দরী 1” পন বলিলেন, “হুনপদবল্যাণীর সঙ্গে তুলনায় সেই দকট১1 
বেরুল হহাদের সঙ্গে তুলনা জনপদ্কলাশীও সেইরূপ।* তখন বুদ্ধ বলিলেন, “যাঁদ তুমি এইকপ দেব 
কন্তা পাইার অভিজাধী হও তবে আমার উপৃদেশামুস!রে চল ।* দর লম্দ একমনে বুছ্ছের নিছেশাম 

বত হইয়া চাঁতে জাঙ্িজেন এবং কিছন্দিনপরে অর্স্বলাত করিলেন) (২) উৎপলধর্ণার মাতুমপুত্র 
( উতৎ্পলবরার বিবরণ হইহা)। (৩) ফড়বঙগীহদিশের অন্যতম । 

নির্খন্থ ভগতিপুজ্র (পাজি শিঠ নাহগুত ) একজন তীর্বি্ ) বিশাখার স্বর সুগার প্রথমে হার 
শেন ছিডলন, 



| 
পরিশিষ্ট। 
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তিনি, অচরাচর 
কপি নখ 

পিপি পি 

মি
র 

রিকি 

হ্যগ্সোধারাম_ _ক্পিলবস্তর 
উপকষ্ঠবর্থী উদ্যান। : বুদ্ধ যখন কগিবস্তুতে যাইত্েন, তখন 

এই উদ্যানে অবস্থিতি কর্সিতেন।
 

, 

পটাচাবা--(১২, পৃ) শ্রাবন্তী নগরের শরেিবংশনী
তা বিদ্যা রসম্ী। পতি, পুত্র, শিভা, মাতা প্রভৃতির 

বিযোগে নংদারে ইহার বৈরাগ্
য জন্মে এবং ইনি তগবাঁন্ বুদ্

ধের শিঘা। হন। গৃঞ্চশত রমণী ইহার উপদেশে 

সংসার ত্যাগ করিয়। ভিঙগুমীদজ্বে প্রবি্ হইয়াছিল! পটীচারা-কর্তৃক রচিত কতকগুলি উৎবুষ্ট গাখ! 

আছে। 

পৃকাশ্যপ--একজন তীর্থিক। বৌদ্ধের বলেন ইনি কৌন সন্ত 
ব্যক্তির দাসীপুত্র ; বাণ্যে প্রভুর গৃহে 

ভাঁরবহনবাঁধ্যে নিধুক্ত ছিলেন? দেখান হইতে গলায়ন করি! সন্যানী হনা। ইনি বন্ ব্যবহার কনিতেন 

না, বলিতেন, "বন্ত্র ল্জ। আবৃত রাঁধিবার পাস; জঙ্জা। গাগজ; আমি অর্থন্, আমীর মনে পাঁগ নাই; 

অতএব আমর বস্দ্রে€ও, প্রয়োদন নাই।” অনেকে ইহাকেই 'বুদ্ধ' বলিয়া বিবেচন। করিত। ইহার 

অন্তি সহস্র শিষা ছি
ল। যখন তীর্ষিকের| বৌদ্ধদিগের ঘহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া অলৌকিক 

ক্ষমতা প্রদশনে অদমর্থ হন, 
তখন লোকে পুরণকাগ্তগ প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে আরস্ত করে। 

ইহাতে দুধ হই পুরণকাশ্যপ জলে ডুবিয পণত্যাগ 
করে! 

প্রসেনজিৎ__( গালি “পসেনদি' ) কোপলের ক্াজা। কেহ কেহ বলেন' মগ্ধরাদ বিশ্বিমার। কৌশল" 

সুজ প্রসেনজিৎ, উক্জর্মিনীর1জ প্রদ্যোত, কৌশাহ্বীযাজ উদদয়ন এবং বুদ্ধদেব একই রিনে জন্মগ্রহণ করেন। 

বিশ্বিমীরের সহিত প্রসেন
ভি তের এক অমুজার বিবাহ হয়। বিশ্বিসারের লা ইনিও বুদ্ধদেবের শষ্য 

হইয়াঁছিলেন। অজাতপক্রর সহিত ইপ্হীর যে বিবাদ ঘটে তাহ
! 'অজাতশক্রর' বৃস্তান্তে বল! হইয়াছে। 

কোঁশল রাজ্যের রাজধানী আব
ন্তী নগরে কোন মালীকরের এক পর্মনূলরী কন্যা ছিল। একদ। 

প্রসেনজিৎ কোন খুদ্ধে পরাস্ত হইয়| পলায়নপূর্বনক হাজধানীতে প্রবেশ করিবার বময় এই কনা! দেখিয়] 

তাহার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাঁহীকে বি
বাহ করি নিজের প্রধান! মহিষী করেন। 

এই বুমদী বৌদ্ধ সাঁহিতো 

কোশিল-মলিক! ( মালিক) দেবী নান পরিচিতা [কুাধপিও্ড জাতক (৪১৫) 11 প্রনেনজিৎ কপিল- 

বস্তুর শীক্য রাজবংশীয়। একটা কন্ঠ বিবাহ করিবার নিমিত্ত সেখানে দূত পাঠাইয
়াছিলেন। শাক্যের! 

. নিজ সং্্রদায় তিন অন্য কাহারও সহিত আদান প্রদান করিতেন ন।) অথচ প্রমেনাজতের স্ার 

গরাত্রমশালী বাঁজার প্রস্তাবে কর্ণপাত না! করিলে শাক্যকুলের বিপদ ঘ 

পারিয়।ছিলেন। কাজেই তাহারা প্রতীরণাপূর্ববক দুই দিক্ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলেন। 

তখন শুদ্ধোদনের সৃত্যু হইছিল এবং ভাহার ভ্রাতুপ্পুত্র নহ 

ছিলেন। মাগমুণ্ড নামী এক দাসীর গর্ভে মহাগামের বানবক্ষতিযা নারী এক কণ্ঠা অন্সিয়াছিল। 

(তিনি প্রসেনজিৎথকে এই কশ্বা দয় ভুলাইলেন। বিবাহের পর বাসবক্ষত্রিয়। এক পু প্রসব করিলেন। 

তাহার লাঁন হইল বিরুক (বিড়ডুভ )। অতঃপর শাকাদিগের 

বিরূচককেও ববস্ঠনিত করিলেন) তখন বির্ঢক প্রতিহিংস1-চরিতার্থ 
করিবর অন্য বদ্ধপরিকর 

হইলেন। তিনি দীর্ঘচ(রায়ণ (পালি 'দীঘকারায়ন' ) ন
ীনক গেনানীর সাহায্যে প্রসেনজিৎকে সিংহ

ান্চ্যুত 

করিলেন।॥ প্রলেনজিৎ শ্রাবন্তী হইতে পাইয়া গেলেন এবং অলদিনের নখেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন 

অতঃপর বিরুচক কপিলবন্ত আত্রমণ 
করিয়া ততঃ শাক্যদিগকে নির্শুল করিলেন ? কিন্ত 

শ্রত্যাবর্তন 

করিবার সময় তিনিও আবস্মিক অলপ্রীকলে সসৈন্যে নিহত হইলেন। এই ঘটনা বুদ্ধের পরিনির্ধাপের 

একবৎসন় পূর্বেধ সংঘটিত হইয়াছিল । 

বাস্বক্ষজিয়-অিসেনতিৎ
 এস ষ্টব্য। 

বিছ্িসার-_-(য। জেশিক বিশিসার ) সখের রাজ, কেহ কেহ বলেন, থে বেসিসান ১৬ বৎসর যাস 

লিংহাসনারোহণ কছেন
, ২৯ বখসঃ বয়নে উপাসক হন, ৩৬ বৎসর কাল নান! প্রকানে বৌদ্ধদের সহায়ত! 

কয়েন এবছ *£ বৎসর বাস নৈর্কণ লাত ককেন। (সদ্ধাতের ুস্ধহ 10 ৩৫ হৎদর বয়সে ক্ষটে। 

সুতয়াং এ হিসাবে তিনি বুদ্ধের ছদ্ধ বহসর পরে জন্দিযছিলেন এইরুপ হাড়ার। শক্ত ছদপর 

কেহ কেছ বছেন কিনি ও বুদ্ধ একই দিনে জঙ্গিয়াছিলেন। বুদ্ধের যখন ৭২ বৎসর বল তখন 

ব্থসায়ের সিংহাসন্যত ও সত ঘট । বি
দ্বিসার সক জন্যান্য বিব্ঃণ অম1ডচত্র এল আইঈব)। 

[নিই খুদ্ধকে যেখুহন ছাল করেল 

বিরুডক--_অলনদ প্রসঙ্গ এবং তত্রশাল-আাতক (৫৯০) তষ্টয্য ॥ 



২৮৮ পরিশিষ্ট । 
টা 

বিশাখা-_ফোশলয়াজোর রাজধানী আবন্তী দগরযানী গুগার নাদক শেখর পুত্রবধূ । ইনি "মহৌপাধিক! 
নামে কীন্তিকা। 

বিশাখার পিতামহ মেওক এবং পিতা ধনগরয় অঙ্গদেশহ ভগ্রহ্কর নামক স্থানের বিপুল ধনসালী 
শ্েঠী ছিলন। বুদ্ধ যখন অঙ্গদেশে প্রথম ধনপ্রচার করিতে যান তখন বিশাখানধ বয়ন ৎ বৎসর, কিন্ত এই 
মময়েই ভিনি বৃদ্ধের উপদেশ শুনিয়া! আৌতীপ্তিমার্গে গ্রব্শে করিয়াছিলেন। 

তখন মগধে অনেক ধনী অেষ্ঠী বাস করিতেন, কিন্ত কোশলে এরূপ লোকের কিছু অভাব ছিপ, 
এই জনা প্রসেনজিৎ বিখ্বিমারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, রাজগৃহ হইতে একজন ধনী শ্রেষ্ঠীকে যেন কোশলে 

বাঁ করিধার জন্য প্রেরণ কর! হয়। মগধের প্রধান শ্রেণীর অেষ্টাগের মধ্যে কেহই কৌশলে বাইচ 
সম্মত হইলেন না, ধন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনী। ছিলেন, বিছ্িসীর তীহাকেই কৌশলে পাঠাইবেন! 
ধন্য কৌশনরাজ্যে গিয়া সাঁবেত নগরে বাস করিতে লাগিলেন 

এই সময়ে শ্রাবস্তীনগরে সুগার নামৃক এক শ্রেঠী বার করিতেন। ইহার পুত্র পূর্ণবর্ধন প্রতিজ্ঞ! করিয়া 
ছিলেন ঘে তিনি পঞ্চবল্যান কনা! না গাইলে বিবাহ কারিবেন না। গঞ্চকল্যানী যথা £--(১) কেশকল/ী 
অর্থাৎ াহ!র কেম্দাম মমূরপুচ্ছের ন্যায় , (২) মা*সর্কল্যাণি অর্থাৎ যাহীর অধরোট নববদ1 পক বিদ্বষচণর 
ন্যায়, (৩) অস্থিকল্যানি অর্থাৎ যাহার দত্তলমূহ যুক্তাঘলের ন্যাগ শু, উচ্দবল, ঘনবিন্যন্ত ও সমদীথ। 
(২) ছবিকল্যানী অর্থ যাহার দেহের বর্ণ স্ববত্র একরূপ , কোথাও কোন কলঙ্ক নাই , (৫) বয়ঃকনাণী 
অর্থাৎ বি*শতি সন্তানের প্রতি হইলেও যে স্থিরযৌবনা থাকিবে, শৃতবষ বয়সেও যে পালতকেশ! হইবে না। 
অনেক অনুমন্ধানের গর পূর্ণবন্ধনের আতীয়ের বিশখাকে এইক্ধণ সব্ধসথলক্গণযুক1 পাত বলিয়। গরির 

করেন। 
[পীর বয়স তখন ১৫ বসন্ত । ধন্জয়ের গৃহে নহানমারোহে এই উদ্বাছ সম্পা্িভ হন্স। ন্যয় 

কো।শল্রাজ পাত্রমিত সৈনানাসন্তদ্হ বর্যাত্রিধপে ব্বি/হস্তার উপস্থিত গিলেন। শুন! যার তখন 
ব্ধাক।ল বলিয়। শুর্কাষ্ঠের অভাব হওয়াতে ধনগ্রয় শেখে চন্দনকাষ্ঠ বার! সমাগত ব্যক্তিদিগের খাদ) রদ্ধন 
করাইয়াছিলেন । বিবাহের সময় বিশাখার পিতা তাহাকে যে সমন্ত অলঙ্কার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মন্তকেনর 
জম্ত একটা কৃত্রিম ময়ূরের উল্লেখ দেখা ঝায়। ভিন্ন তিন্ন বর্ণের মধিমুক্তা্বারা উহা! এরূপ হকৌশলে 
নিনমেত হইব হে উহ প্রকৃত মুর বলিয়। এম হহ্্ত ১ এবং খাঁধু প্রব্/হিত হইলে উহার নুখ হইতে 
কেক! রব নিত হইত। 

কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণের সমক্প ধনঞ্য় তাহাকে প্রহেলিকার ভাবায় দুশটী উপদেশ দিয়াছিলেন | 
সার অন্তরালে থাকিয়া এই উপদেশগুলি শুনিতে পাইগাছিলেন কিন্তু তাঁহাদের অর্থ কি বুঝিতে 
পরেন নাই 1% 

সথগার নিখ স্থ জ্ঞাতিপুত্র নামক তীর্থিকের শিঘা ছিলেন। তিনি বিশাখোক্ষে লক) গুরুপূল। করিতে 
গেলেন। বিপাখা দবেখিলেন গুরুদেব সম্পূর্ণ নগ্র ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরকি প্রকাশ করিলেন। 
নিগ্র স্থ তাহার মনের ভাব বুঝিতে গারিয়। মুগারকে বলিলেন "এই অলঙ্গণা রমণী গৌতঙসের শিবা , 
ইহ।কে গৃহ হইছে দুব্ধ লা করিলে ডেস।র সব্বনীশ হহাবে।* সুগার কাতরবচনে বসলেন, “আমার 
পুত্রবধূ বালিকা, আপনি দছ। করিয়। উহার দো ক্স! করিষেন * 

একদিন এক অর্থন্ ভিক্ষাপাত্রহত্তে দুগ!রের ছাঁরে উপনীত হইলে বিশ!খ] গুঁহাকে ঝলিলেন, "আপনি 
অন্য বান এ বাড়ীর কর্তা "পূর।4” ভক্ষণ করেন। *পুর্াণ* শব্দের একটা অর্থ পযুযষিত খাদ্য। হৃতরা" 
মগ ঘধন এই কখ] শুনিভে পাইলেন, তখন তিনি বিশাখাঁকে দুর করিজ দিবার সৃষ্কল্প করিলেন। ইহ 
আিতে পারিহ| বিশাখা বললেন, পি ত ত্রীতদামী নহি যে ইচ্ছ! করিলেই আমায় দুর কন্গিহ! দিতে 

৬ (১) ঘরের ব্নাওন বাহিরে দিওন। (অথ।ৎ গৃহের ওপ্ব কথ। অপরের নিকট শুকশ কছিও না) , (২) 
বাহিরের আগুন ঘরে আলিও ল| (অথাৎ ভূত্যগণ যে সপ্ত আলে|চন| বরে, সেসব কথ! শ্বপুর প্রতি গুরু" 
মনের কর্সোচহ করিও ন), (৩) যেথের তাহাকে দান করবে, () যে দেয় দ! ওাহাঁকে দান কারবে 
(ঘর্থ(ৎ নিস্ব আীদস্থমনকে ছন করিবে) €ধ] যে দে হা ছেয় না তাহাকেও ঘন করিবে (আ্ৎ 
ঘরিত্রন্বিগকে ছাল করিবে ) (৯) হৃখে উপবেশন কছিবে (ওছ1ৎ ভচোমনে বূপিবে না, কাশ গুকজদ উপহিত 

হইলে উদ ত]াগ করিতে হইবে , (৭) হুখে আছর করিতে (দর্খাৎ শুন ও ভৃত]াধির আহারহে নিলে 
নিশ্চিষ্ক দলে ভেলে হদিষে । (৮) লুখে পদ করিয়ে ( বর্থ। গুরুছন নিত হইলে সিঝে শন করিবে) 
(৯) অয (অর্থাৎ পতি, খণ্ড শ্রহীতির) পু] কহিষে ও (১৭) গৃহাগত যেকতা(বগের ( অথাৎ অতানক। 
অভি এন্থতির) আনা করিবে। 



- পূরিশি্ট। 
টি, একি 

চে 

মিরার এরা রামের 

পাঁরিবেন। আমার রক্ষা্থ পিতা আট জন মনা লৌক দিয়াছেন; তাহাদিগকে আসিতে বলুন |” 

অনন্তর সেই আট জন লোক নদবেত হইলে বিশাখা! বলিলেন, "আসার বশর “পুরণ খাইতেছেন বলায় 

আমার অভিপ্া্থ এই ছিল যে হিনি পুক্বজন
ানিত কর্দুষফল ভোগ করিতেছেন! 

আর একদিন বিশাখা রাত্রিক)লে একটা। আলোক লইয়। গৃহের বাহিরে গিহাছিল
েন) স্ৃগার কারণ 

জিরা দ! করিলে তিনি উত্তর
 দিযছিলেন, "একটা উতৃষ্ট অঙ্বী শাবক প্রসব করিয়াছে; তাহা দেখিবার 

দন্ত অঙ্থশালানক গিয়াছিলান।” 
ইহাতে ম্বগার বিলেন,”তোনার পিত] না গৃহের অগ্রি যাঁহিরে লইতে 

নিষেধ করিয়াছিলেন “1, নিষেধ করিগাছিলেন সত্য? কিন্ত তিনি নিন্দা, কুৎসা ইত্যাদিকে লক্ষ 

ক্রিষ্কাই অস্রিশব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার উপদেশ নত আমি নিজগৃহের নিন্দ। প্রানি বাহিরে 

যাইতে দেই লা” অনন্তর বিশাখ। তাহার পিতৃ অস্তাগ্ত উপদেশগুলিরও ব্যাখ্য! করিলেন | তখন 

সুগার নিলেন রন বুঝিতে পাঁতি
লেন ঃ বিশথাঁও বলিলেন, "তবে আমি এখন পিতৃগুহে যাইতে প্রন্তত |" 

কিন্ত সার নিজের দোব স্বীকার করিয়। তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন বিপাশা বলিলেন, *আপনি 

তীবিকদিগের মতাবলম্বী; আমি ত্রিরত্ের উপাসিকা ; যদি আনাকে ইচ্ছানত দন করিতে এবং ধন্মোগদেশু 

* শুনিতে অনুমতি দেন তাঁহ। হইলেই আনি এখানে থ্িকতে গারিঃ নচেৎ পারি না? স্থগার ইহাতেই 

সম্মত হইলেন। 
রঃ 

ইহার অলগদিন পরে বিশ বুদ্ধপ্রমুখ সদত্ত সত্বকে নিসন্তুণ করিয়া গৃহে আনিলেন; সুগার খুদ্ধকে 

বেখিয়া। ও ভীহার উপদেশ শুনিয়। মুগ্ধ হইলেন এবং বিশীখাকে
 বলিলেন, সা এভদিনে তুমি এই সন্তানের 

উদ্ধীর কর্রিলে।* তদবধে বিশাখা “গুগীরশাতা' এই উপাধি প্রাইলেন। স্গার বৌদ্ধধর্মের উদ্তিকলে 

৪* কৌটি ধন্ ব্যয় করিলেন। 

বিপাখ। প্রত্যহ তিন বার ভক্গ্য ভোজ সাল বাদি লইয়া বিহারে যাইতেন। তিনি বুদ্ধের নিকট 

আটটা বর লইয়া(ছিলেন £--(১) বুদ্ধের নিকট কৌন ভিক্ষু উপস্থিত হইলে তিনি তাহাক
 বিশাখা নিকট 

পাঠাইবেন ঃ বিশাখ। এর ভিক্ষুকে তগ্গয বা (বেন 7 (২) বিশাখা আজীবন প্রতিদিন পর্কশও তিক্ষুর আহার 

ফোগাইবেন £ (৩) কোন তিক্ষুর পীড়। হইলে তাহ!র পথ্যাদির জন্য যাহা আবশাক বিশ্বাথ। তাহা সন্ত 

নির্বাহ করিবেন ; (৪) হহরা। পীড়িতের শুজধা কেন, বিশীখ। হারের ভরণগোহণ নির্বাহ বরিবেন £ 

(হ) বিশাখ। পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্য যে খাদ দিবেন, বুদ্ধ নিজে তাঁহার অংশ গ্রহণ করিবেন ? (৯) প্রতি ব্সর 

ব্যাকাঁলে বিশাখা প্শত ভিক্ষুর প্রতে]ককে চীবরদি অষ্ট পরিষ্কীর দান করিবেন ; &) বিহারের জন্য যত 

উ্ধের প্রয়োজন সনন্ক বিশাখার নিকট হইতে আনিতে হইবে, (৬) বিশ প্রতিবত্সর নমন্ত ভিচ্ুকে 

“কতুপ্রতিচ্ছাদনন; নানক পরিচ্ছদ দন করিবেন! 

.. বিশাখার গর্ভে ১*টা পুত্র এবং ১*টা কন। জন্গে । ইহাদের প্রত্যেকের সবার ১*টা করিম! সমান 

হ্। এই চাঁৰ্িশত পৌত্রদোিরাদির প্রত্যেকের আবার ২*্টা করিয়া সপ্তান হইগ্কাছিল | ইহার 

সকলেই লীরোগ ও সুশীল ছিন। বিপটবাঁর দেহে এত বল ছিল যে ত
িনি সত্তৃহত্তীকেও শু.ও ধরিয়া নিশ্চল 

সু।ধিতে পারিভেন। 

পরিপতবসে বিশাখা তাহার পিতৃদত্ত সমত্ত অনা বির করিয়া তল্লন্ধ অর্থে আবস্তীর ূর্বপান্থে 

একটা উদ্যান ক্রয়পুববক সেখানে বিহার নিম্মীণ করাইয়াছিলেন, 
এবং উহা! বুদ্ধপ্রসুখ সঙ্বকে দ্বান করিয়া" 

ছিলেন। এই বিহারের সান পুরান । 

বুদ্ধ (অতীতি)-_কলে কলে বছবুদ্ধ আবিভূতি হইয়াছেন ও হইবেন, বৌদ্ধদিগের এই বিশ্বাস ৯২ পৃষ্ঠের 

টাকা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইগাছে বুস্ধবংশ, জাতকের ভুমিকা, ল্দিতবিস্তর প্রন্ৃতি শরন্থে এই নকল 

বুদ্ধের অনেকের বিবরণ দে] যা। কোন কোন পণ্ডিত উক্ শ্রন্থসগুহ হইতে ১৪৩ দন বুক্ধের নাম 

সংখ্রহ কারয়াছেন। 

ধন্তের অন্ত জীবকে কোটি কোটি কজে বুদ্ধ)ভুর (বোধিদ
ৰ ) কপ নাস! যোনিতে জন্ম রণ 

দ্বহল 
ধক পী়মিতামমহের 

অনুষ্ঠান কছ্িতে হস । এইরূপ 
পুর্প্রজ্ঞানম্পন্গ হইলে বোস অস্থিসনুদ্ধ হন 

এবং ধর্দচচ্ছে প্রবর্ধনপূব্বক পরিনিহং৭ লাত করেন। নিন কালের জন এই ধনু অচলিত খাছ ॥ 

পরে ইহার বিলোপ হ্ছ। তখন নসর ুকদ্ধার ঘা) জগতের পরিাগহেতু নুতন বুদ্ধের আবির্ভাব 

ঘটে ॥ 
বুদ্ধতিগ্গের ববি াবকাল 

বুকষবান্ধ জন্ত বৌত্বস।[হত্যের কাজগুণন! প্রণালী জানা আবন্তক। 
গং 

পুনঃ নুহ ও প্রলন্ধ হুইডেছে। কোন চত্রব্লের প্রলছে॥ দুজেলাত হইতে পুনঃহি পধ্যন্ত খেব্দতযভি- 

ীর্ঘকান, তাহার নাষ ক য। মহাকজ ও অস্হ্ের পর
মা ছুশ্বৎসর হইতে আনে বুদ্ধি পাই] এক 

স্ঞ্খ 
ঞ পূ 



২৯৯ পরিশিষ্ট। * 
লি পিচউিিসিপিসশশিপশশিশিপশীশীশীশিপিশপিসিপিপিপাপিপাপপিপিপিসিপিপািপাপািপাপাপাসপাপািপাপসিিপাাি পিপি 

অঙ্গ খ্যেয় * বতণর পর্যাস্ত হইতে এবং তৎ্পরে ক্রমশঃ ক্ষীণ হহগ্া পুনববার দশ বৎসরে পরিণত হইতে যত 

বৎসর লাগে তাহাকে এক অন্তরকল্প বলে | বিশ অন্তরকল্পে এক অম'খ্যে় কল্প এবং চারি অস খ্যের কর্সে 
এক মহ!কল্প। মহাকল্পের এই চারি অংশের নাঁম যখাত্রমে সংবর্ত, সংবর্তৃস্ায়ী, বিবর্ত, বিবর্তস্থায়ী। ইহার 

প্রথম অশশে অগ্নি, জল ইত্যাদি দা প্রলয়ঘটন, দ্বিতীয়ে প্রলগের স্থিতি, তৃতীয় নুতন সুতি চতুর্থে হুঠির 
স্থিতি। এইরূপে পয্যায়ক্রমে হুষি, স্থিতি ও প্রলয় অনাদি কাল হইডে চলিতেছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত 

চলিষে! 
যে কলে কোন বুদ্ধের আঁবিভীব হয় ন তাহার নাম শুশ্যকল্ল * যে কল্পে বুদ্ধের আঁবির্তীব ঘটে তাহার 

নাঁম অশৃম্য কল্প । যেকল্পে একজন সার বুদ্ধ দেখা দেন তাহাকে সারকল্প, যে যুগে দুই জন, তাহাকে 
মণ্ডকল্প, যে যুগে তিন অন তাঁহাকে বরকল্প। যে যুগে চারিজন তাহাকে সারমণ্ফল এবং যে যুগে পাঁচজন 
তাহাকে ভত্র (বা মহাঁভদ্র ) কল্প বলে। বর্তমান কল্প মহাভগ্র। ইহাতে চারি জন বুদ্ধের আবির্ভীব 
হইয়াছে এবং একজনের হইবে। ইহ্!র অতীত বুদ্ধধিগের নাম ককুমন্ধ (ক্রকুচ্ছন্দ % কে!গমল 
(কনকদুনি ), কদ্সপ (কাগ্তপ) এবং গোওম (গৌতম )। ভবিযাদ্বুদ্ধের নাম হইবে সেত্বেষ্য (সৈত্রেয় )। 

সচরাচর গৌতমের পুৰুবব্্তা ২৭ জন বুদ্ধের নাম্ দেখা! যায়। ইহার প্রথন চি জনের নাম তণহক্কর, 
মেধন্কর, শরণর্থর ও দীপন্কর। গৌভডিগের পূর্ববর্তী ২৪ জন বুদ্ধগণন| দীপক্কর হইতে আরন্ত কর! হয় 
কারণ ইনিই সর্বপ্রথম গৌতমখোধিস্ববকে বলেন ঘে তিনি উত্তরূকাজে সম্যক্সমুদ্ধ হইবেন। 

এক বুদ্ধকল্প হইতে অন্য বুদ্ধকল্পের বহু ব্যবধান খাকে। তণ্হঙ্বরাি বৃদ্ধচতুষ্য়ের পর দশটা 
বুদ্ধ কল্প অতীত হইন্গাছে এবং তত্তৎকল্পে নিয়লিখিত বুদ্ধগণ দেখ! দিয়াছেন ২-- 

সারকলে কৌতিন্য। 
সার্মগ্ডকলে ম্জল, সুম্না, রেবত ও শে।ভিত। ্ 

বরকল অনবদরশী (অনোমদসসী ) পদ্ম ও নারদ । 
সারকলে প্দ্মোত্তর। 

সগ্ডকলে হৃসেধ। ও সজাত। 

বরকলে প্রিয়দরশা অর্থদশী! ও ধন্দ্রদূ্শ | 
সারকল্পে সিদ্ধার্থ । 

সগুকল্পে তিষ্য ও পুয্য। 
সারকল্পে  বিদশা (বিপনূনী )1 
মওকল্পে শ্িখী ও বিশ্বতু | 

'তঃপর ২৯ শুন্ক্ষপ্লী অতীত হইলে বর্তমান মহাভন্র কলের আরন্ত হইয়াছে। 
বিপদসী হইতে গোতম পয্যস্ত ৭ জন সপ্তসম্যকসম্দ্ধ নামে বিশিষ্ট ভাবে অচ্চিত হইয়া থাকেন। 

উদ্দীচ্য বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহার! “মানুষি বুদ্ধ নামে অভিহিত। 
বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষে নৃতন নহে । প্রাচীন কালে যে সকল জ্ঞানী আবিভূ্ত হইয়াছিলেন গৌতম বুদ্ধ 

তাহাদেরই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় অতীত যুগসমূহের বহুবুদ্ধের কল্পন! 
হইহাছে। যাহা প্রকৃত জ্ঞান তাহা সর্বদেশে ও সর্ঘকালে একরূপ, কাজেই ঝেৌঁদ্ধদিগের মতে এক 
বুদ্ধের ধর্মের মাহত অন্য বুদ্ধের ধর্মের কৌন প্রভেদ হইতে পারে না। তবে যুগতেদে বৃদ্ধদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ ত্রাক্ষণ কেহ কেহু ব| ক্ষতষ্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের পরমায়ুঃ এবং দেহের আন্লভনেরও তার 

তমা ঘটে। কাশ্/প বৃদ্ধের দ্বেহ বিশতি হস্তপত্গিষিত এব* পরমাদু বি.শতি সহশ্রবর্ষ পরিমিত ছিঙ্গ। 
খুদ্ধ নাতেই ঘশবল * ভাঁহাছের দেহ ৩২টী মহাঁপুরুবলক্ষণ এব ৮*টী অঞুবামনে শোভিত। 

বুদ্ধগণের মাধারধ উপাধি £_বুদ্ধ জিন সুগত তথাগত। অহন্, ভগবান্, শান্তা দশবল, লোকবিদ্, 
পুরুবদম্যসীরধি, সর্ববন্ত। সদাভিন্র। অনুত্র নরোত্রম, দেবাতিদেব, ভিকালিজত, অিপ্রাহিহাধ্যসস্প নির্ভর 

নিন্ব্থ) ইভাংদি। 
বৌদ্ধসাহিত্যে প্রত্যেকবুদ্ধ ( পচ্চেববুদ্ধ ) লাষে আর শ্রেণীর বৃদ্ধ দেখ যায়| বৃদ্ধের হ্যায় প্রতেটক 

বুদ্ধও ধ্য/ন্যলে, নির্বদলতোপযোি আন অর্জন করিযছেন কিগ্জ তিলি সর্বধচ্ঞ নহেন, ধর্দদেশনও 
করেন না) বুদ্ধের দীবিতাবন্থায় কোন প্রত্যেকবুদ্ধের অন্তি্থ অসন্ভব। প্রত্োকবুদ্ধপ্ণপ দুই শ্রেণীতে 
বিতর্ত-খড় গবিষা/খকল্প ও হ্গভারী( প্রথম ভেণর প্রত্যেকবুদ্ধ গণ্ডারের ন্যায় একচর আখ (জ্বলে 
খাকেন « ছ্িতীদ শ্রেণীর প্রত্োকবুদ্ধ অনসমাছের সহিত সম্বন্ধ রাধিয়। চলেল। 

*. এক কেহ বিশেতিঘাত অর্থাৎ একের পিঠে ১৪*টা শুগ্ত ছিলে যাহ) হয় সেই সংখ্যা। 



শয়শিত | ২৯১ 
৮ কপাট শপ ৯ আপা ব্রা জা বর পবা সি পারা 

০০ 

বুদ্ধ (গৌতম)--দশসম্মাস্তরে তিংশৎ পাহনিতার * অনুঠানগ্ার) সম্যকৃসদুদ্ধ হইবার ক্ষমতীলাও-.-বিশ্তর- 
লীল। দংব্রণের পৃ £ কোটি ৬+ লক্ষ বৎসর কুষিতশ্থঙ্ষে বস-মেবতাদিগের অনুরোধে মান্ব্গণের 
পরিত্রাণহেতু তৃতলে জন্মশ্রহণ কৃরিব!র অঙ্গীকার--অতীতবুদ্ধগ? জদুদ্বীপের অগ্তর্গভ মধাহেশে 1? হয় বাণ, 

নয় ক্ষতিত্কুলে অনসগ্রহণ করিকাছিলেদ ১ অভএব এ লম্মেও সেইক্লগ করিবার ইচ্ছা--তখন ক্ষত্রিয়েরই 

খরধানঃ অতএব কপিলবন্তরা্জ শাক্যবংশীত্র শুদ্ধোদনের পুত্রত্ব খবীকারপুর্্বক তরদীয় মহিযী মহামায়া 
গর্ভে প্রবেশ-নহাম(হার স্বপ্রণশৃন :য়েন একটা শ্বেত হস্তা ভাহার কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিল-_- 

দৈবজদিশের গণন। ১--"মহিযী হয় রাঁদচজবর্তা, নয় বুদ্ধ প্রনব করিবেন"--সশক্ত্র দেবপুত্রচতুষ্টযবর্তৃক 
গর্ভরঙ্গণ। এ 

পভ বস্থীয় মহামায়া দেবহৃদ ব্যোপ্রপুর) নংমক স্থানে গিয়া তাহার পিত্র।লয়দশনেচ্ছা--পথে লুম্বিনী 
নামক উদ্ঠানে প্রবেশ--সেখানে এক শালবৃক্ষুযুলে বৈশীবী পূর্ণিমার বিন! যন্ত্রণায় পুঅপরসব--ছুমিঠ হইবার 
পরেই শিশুর সপ্তপদ ভ্রমণ এবং “আবি এ জগতে পর্বশ্রেইঠ” ২ এই উদ্তি ২-খ দিন যশোধারা, সারধি 

ছন্দক, কাঁলোদাসী, আনন্দ এবং অশ্ববর কঠকেরও জন্মলাত--সপুত্র যহামায়ার কপিলবন্তুতে প্রত্যাবর্তন । 

বেছিনের জন্মে দেবলো!কে উল্লাস-_-তীহাকে দেখিবার নিমিত্ত ত্িকালদর্শা অমিতদেবলের আগুমন-_ 
শিশুকর্বক অমিতদেবলের জা পদার্পধ--অনিতদেবল এবং শুদ্ধোদদ কর্তৃক শিশুকে প্রণিপাত-_-শিশু ৬ 
বৎসর বয়সে বৃদ্ধত প্রাপ্ত হইবেন অনিতদ্বেবলের এই প্রতীতি- তিনি নিজে তখন জীবিত থাঁকিবেন নদ 

»বলিয়! কন্বন-পিজের ভাঁগিনের পালককে বুদ্ধের শিষ্য হইবাক জনা উপদেশ। 
পঞ্চখদিবনে শিশুর "নিদ্ধার্থ এই নামকরপ--ননকরণদিবসে মন্দির দেবযুত্তিসৃহ কর্তৃক সিদ্ধার্থকে 

প্রশিপাত_ বৈবজ্ঞ কৌবিন্য কর্তৃক শিশ্তর বৃদ্ধতবপ্রাপ্থিগণনা-_এ্রসবের সপ্ত দিবসে মহামাস্ার প্রাণত্য1গ$- 
ভাহার ভগিনী শুদ্ধোগনের অন্যতস! পরী মহাজাপতী ( মহাগৌতষী ) কর্তৃক সিদ্ধার্থের লালন পলিদ-- 
হলকর্ধপে।৯নব |] দেখিতে গিয়। জব্ুবৃক্ষপুলে দিদ্ধার্থের ধ্যাননিমজ্জন-__পুবেবর সুর্য পশ্চিসে হেলিয়া 

পড়িলেও খর বৃক্ষের ছাড়ার নিশ্লীতবন-_তদ্দশনে শুদ্বোদন কর্তৃক সিদ্ধার্থকে দ্বিতীয় বার প্রথিপাত। 
বিখাদিত্র নানক আচার্ষের নিকট সিদ্ধার্থের বিব্যালাভ ও নান।(বিধ অলৌকিক ক্ষমত! প্রদর্শন 

যোড়শব্র্ বয়নে স্প্রবুদ্ধের কন] যশোখারাকগ ফহিত বিবাহ--ধনুর্বিদ্যা গ্রছতিতে অসাসাপ্য নৈপুণ্য গদি 
সাহার সহিত প্রতিযোগিতায় দেবদত্ত গুভৃতির গরাভব_ দেকদতের মলে ঈর্ষযর ম্ফার। 

সারথে ছন্দকের সহিত নগর্পরিভ্রমণ কাজে জরা, স্বতুযু প্রভৃতি দর্শনে সনে বৈরাগোন সঞ্চার ভিক্ষু 
দশনে সংম।রত্যাগের সঙ্কদ্ন রাহলের জন্ম উন্ত্রিখ বত্নর বরসে আঁধাটী পূর্ণিমায় নিশটথকালে ক্ঠক(- 
রোহখে ছন্দমকের সমভিব্যাহারে অভিনিজ্রমণ-_ পথে বিবিধ প্রলোভন স্বা্ তাহাকে নিবৃত করিবার জদ্য 
মারের বুধ চে&।-ত্রিশ যোজন পরিজ্মণ করিবার পর অনোস। নর্দীর তীরে কেশচ্ছেদল। আভরধৃতগ 

ও মন্্য।সথহণ--ছনাকের প্রত্যাবর্তন--শেকাতুর কঠকের প্রাণভ্যগ 1 
মলদেশস অনুপির নাঁমক স্থানের আজুবণে সপ্তাহ বাদ-মগংধ্র রাজধানী ক্াঙ্গগৃহে গধন-ভীহাকে 

পুনর্ববার গৃহী করিবার জন্য শ্রেণিক বিশ্থিসারের বিষ্বল চেষ্ট- আরাড় কালাম ও কেক রমপুত্র নামক দুই 
জুন আঁচায্ের নিকট যোগাতান-_তাহাথের উপদ্ধেশে অন্বস্থ/-উরুবিছ্ে গমন কৌডিন্য প্রভৃতি পঞ্- 
ব্গাযিদিস্বের ভেদ্রবরীদিগের ) সহিত মিজন--ক্রমগত ছগ্স ব্লর কঠিন তপশ্চধ্যা-.তপস্যায় অনাস্থা 
তদ্দর্শনে পঞ্চব্গীরদিগের বার।ণসীর নিকটবর্তী ধযিগতন শা নামক বনে প্রস্থাদ। 

*. প্রকৃতপক্ষে পারমিভার সংখ্যা ৭শ 1 ক্ষিত্ত প্রতোক পারমিত। শ্রসোতির নিকষ তিন অংশে বিত্ত 

বলিয়া 'হিংশৎপারমিতার' উম্েখ ফ্বেখা যায়) 
+ প্রকৃতপক্ষে পাগ্ছেশ । ইহ! প্রকৃত ধ্যদেশের' পুবে অবস্থিত 

$ অগ্গোহহষ্ অশ্ি আোকস্ন"। 
শব বৌঁদ্বের। বলেন বুদ্ধজননীব গর্ব পধিত্র করগুত্বরূপ , পাছে অন্ত কেহ বাদ করি উহার পবিজ তা দই 

করে এই নিষিত্র হারা ভাবিবুদ্ধপ্রসবের সপ্তাহে দেহতযাথ করিয়া তুহিত হর্গে চলিয়া বান। 
টু ইহাকে বপ্প নল ঘলিত ॥ বশ্গোস্তবপ্র, পন । 
শর বারাপনীর নিকটবত্ী বুগবাবের অংশবিশেষ । হিযারয় হইতে আকাশপখে বার!সীতে আাসিবাহ 

মক গহির এই স্থানে অবযতর4 করিতেন বলিছা। ইহার নম খধিপতল হইছাছিল। খুগদাধে হর্তন(ন সারশাখ । 
এখানে মৃম্ণ রক্ষিত হত কেহ তাঁহাবিশকে বধ করিতে পান্িত ৭11 



২৯২ পরিশিষ্ট । 
ইঠিটিরাতাায রেট হারার রনির তির রা 

বৈশাখী পুণিমা- নৈরক্জনায় অবগাহনাস্তে পূর্ণ! নামী দাসীর হণ্ডে সুজাতা কর্তৃক হুবর্গাত্রে প্রেরিত 
পায়সান্ন ভ্মণ-_ বৌধিড্রমমূলে আন স্থীপন ও উপবেশন- মীরের সহিত যুদ্ধ--সুযযান্তের পুক্দেই মারের 
পরাভব- পুব্ষনিবাসজ্ঞান লাভ, * দিব্যচক্ষুঃ প্রাপ্তি, ও বৃদ্ধত্ব লাভ” (বর়স্ ৩৫ বৎসর )। 1 

ুদ্ধ্লাভের পর গ্রথম সাত মণ্ডাহ-_বোধিদ্রমমূলে ও তাহার নিকটে অবস্থিতি, চ্ক্রমণ ধ্যান, 
মনে সন অভিধন্্ পিউক্রে গঠন__পঞ্চম সপ্তাহে অজপাঁন নযাখোধ তরুদুলে গমন এবং হৃষ্কা, অরতি ও বর! 

(রতি) নায়ী মারকন্থাত্রয়ের প্রলৌভনদ্ন--যষ্ট সপ্তাহে যুচিলিন্দ (মুচুবুন্দ) বৃক্ষমূলে গমন” সপ্ত সপ্তাহে 

রাজা়ওন (প্লাজাতন ব! গাঁজীদন শিকল ) বৃক্ষমুলে গধন--উৎকল দেশীয় ত্রপুষ ও ভলিক নামক দুইজন 
বনিকের বৌঁদধধন্ম হণ (ইহার দ্বেবংচিক উপনক হইলেন, কাঁরণ তখনও ঙ্জ গঠিত হয় নাই )। 

অজপাল ন্যগোধ তরুমূলে পুনরাগমন-সবীয়মত প্চাট্ট্ের সঙগ্--আবাটী গুর্বিমার দিন পঞবগাঁয 
দিগকে হ্বমতে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায় খবিপতনাতিসুখে প্রশ্থান-_মৃগদাবে গমন -পঞ্চবর্ীগদিখের 

নিকট ধন্চন্রপ্রবন্তন-_-মধ্যমপথের (মহাম। প্রতিপদার ) সহাত্য বুন__আফ্যসতাচতু্ঠ় বাথা_ অ্াদিক 
নারগব্যাখা! ৯ কৌতিন্যের আতাগত্তিমার্গলাভ-_দিতীয় দিনে ৰা্পকে, এবং তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে * 

যথান্ত্রমে ভস্ত্রিক, নহানাম ও অঙ্থজিৎক্কে প্রব্রজ্যাদান--পঞ্চমদিনে পঞ্চবর্গীয়দিগের অর্থ গাপ্ডি। 
বাঁরাণ্সীবাসী যশ নামক শ্রেতিপুত্রের দ'সারে বিরাগ, বৌদ্ধধন্মে দীক্ষাত্রহ্ণ ও অর্থতথলাত-- (যশের 

পিতাঁও উপাঁসক' হইলেন । এই সমন্নে সঙ্ঘ গ্রঠিত হইয়াছিল, অতএব যশের পিত! প্রথম “তেবাচিক' 

হইলেন)। যশের মাতার ও পত্বীর দীক্ষা _ যুশের ৫৪ জন বন্ধুর দক্ষ গ্রহণ ও অর্থতুলা ) 
প্রবারণান্তে ধকমপ্রণারার্থ শিত্যদিগকে নানা দেশে প্রেরণ £--পচরথ ভিখথবে চাঁরিকম্* অর্থাৎ "হে 

ভিক্ষুগণ তাঁমর! দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়। ধন্ম শিক্ষা দিতে ওবৃত হও ।ঠ উতুবিঘে প্রত বর্তন--পথে 
“ভদ্রবগঁ় দিগকে দীক্ষাদান। 

ক অর্থাৎ কোন প্রাণী পুব্ব জন্মে কি ছিল তাঁঠ। জানিবার ক্ষমত[। 
শ বুদ্ধন্প্রঃপ্তির পদ ভখ।গতের মুখ হইতে নিদ্জলিখিত উদ্দীন বিনি,ত হহকছিল ৮-- 

অনেকজাতিস*সাম্ সন্ধাবিস্মং অনিব্বিসস্ 
গহকারকং গবেসস্তে! হুক্খ। জাতি পুনগ্পুনম্। 

গহকারক | দিটুঠোহসি , পুন গেহং ন কাহসি , 
দব্ৰা তে ফাঁহকা ভগ্গা, গহকুটং বিসম্থিতম্ 
বিসমথারগতং চিত্তম্ ভণ্হালং খয়মজ্ঝগা। | 

গুহনিন্মাতারে করি অন্বেষণ 

করিলন কত জনম খ্ুণু ! 
দেখ! কিন্ত কভু পাই নাই তার! 
পু পুনঃ অন্ধ হুঃদেত আগার । 

পেয়েছি তোনার দেখা, গৃহকাঁর , 

পারিবে না গৃহ নি[ন্ঘতে আবার। 

ছু ভব এব পশুকে! সকল 

2 চুর গৃহকুট * কি করিবে খল? রি 

নিক অন্ত পানে মম মন 

সব তৃফ] ক্ষয় করেছে এখন! 

[দীবনেছ পৃহঃ সংক্ষারাঞি তাহার শিশ্ছাত1» এবং তব] হর উপ!দান। থেখন পার্ণক] প্রস্থৃতি 

কা্খও বাতিরেকে শৃহ নিশ্চিত হইতে পরে না, সেইরূপ তৃ| ল। খা(কলেও ডীবকে দেহ ধর? করিতে হর ন। 

অতএব তৃঙ্কাক্ষছই শিব্ধ।ণলাতের উপর । (লার্শ,ক[, পদযাহ্থি ১ গৃছের এড়ে! কাঠ। গৃছকুট বলিলে মট্ফার 

(শ্য্ বলঙ্ন ক5খ6 বুকে হইবে । একে কাঠ উহার সঙ্গে হেড খাকে 19] 
£ অইটাহিক মার্স সামা [হট (08৮৮ ৮০৯), সন্মা সঙ্গলো (1856 0০9৫৮), সধ্যা যাচা 078৮ 

৪০৬০৮, সন কথ? (0৪৮৮ ৮০০৪) সঙ) সীতা (5 1017009 অন্ধ বায়াসে। (018৮ হ557120১0 

লা মতি (0817 16591155098) সা সমাধি (0819৮ 064702007) 0 বিট্টিশদুরি ; ানীযোশ্মীবিক! 
নিক ) বাছদেডেউড উদ্যেস ও সভি্পস্থভি। এই সকল মাগের আনুলযণ তৃকাদযনেজ উপাক। 



8 8 ৪ ৪ স্ প্রী স্র 

পিসি 
পপদিসিপিসিসসিিসিসিস্সিসিসিআীিপি সিসি পাটি সস 

উরুধিঘ কাপ, লদীক্প এবং গহাকাশ্পনানক অগ্িহোত্রী সহোদরকে দীক্ষাদান- 
ুয়াশীর্ষে গমদ-- তথার আদি পায় তখন সজগৃহের লিকটস্থ জণ্ঠিনে [ যষটিবনে) গমন--তথায় 
বিশ্বিমারের আপমন ও আোডাপত্তি ফলল--সহানারিদকশ্যপ জতিক কথন (€8৪)_ বিদিঘার কতৃক 
খুদধপ্রমুখ বঙ্ঘকে বেখুবন দ্বান--শাদীপুত্র ও মৌদ্গুল]ায়লেক দীক্ষাগ্রহণ ! 

বুদ্ধকে কপিলবন্ততে মইয়। যাইবার জনা শুদ্বোদনকর্তুক্ প্রেছিত দুতদিগের পুত২ পুত আগযন- 
ছতদিগের খোদ্ধধন্ম এহণ ও অহত্বলাভ। 

বারাণনীর নিকট বর্ধাবপ- উকবিে প্রবর্তন ও ভিন গান অবস্থিতি-পৌধী পূর্ণিসায় াজগুহে 

খল এবং তথাপ্র ছুই মান অবস্থিতি -ফান্কনী পূর্ণিমার গরে উদ্ধীয়ীর অনুরোধে কগিলবস্ত যাইবার জনা 
যাত্রা ( উদারী আকাশপথে গিয়! শুদ্ধেদিনকে এই শুভ স বাদ জন/ইলেন )। 

কশিলবন্তকন সন্ধিহিত ন্যখ্ধারাঁমে অবস্থিতি--সেখানে বুদ্ধের মংবর্থনার জন্য শীকাাদিগের আগদনস- 
(শুক্কোদন অন্যান্য শাক্যের সহিত বুদ্ধাকে প্রণিপাত করিলেন )- বুদ্ধের অনুভাববলে সভ্াহুলে বৃষ্টিপাত 

(যাহারা ইচ্ছা কিন তাঁহারা দিনত হহল ॥ যাঁহ!র! ইচ্ছা করিল দা, ভাহ|দের শরীহে কিছুমাত্র ভল 
দাখিল ন।) 

তিক্ষার্থ কপিলবন্ত নগরে প্রযষেশ--বাতীয়ন হইতে যশোধারাঁর বুদ্ধদর্শন (রাজপুজ্রের গক্ষে ভিন্ন। 
শেতা গার না বলা তিনি শুদ্ধোটদনের নিকট নিজের আপি আনইলেন কিন্ত বুদ্ধ তাহ] শুনিলেল শা 
ৰিলেন, ভিঙ্গই বুদ্ধের জীবনধারপোপায় ৮মহাধন্দপাল জাতক (8৪) অবণে কাদ্ধোদনের আতাপন্ি 
ফল প্রাপ্তি ( সবৃত্যু সময়ে শুদ্ধোদন অর্থ লাভ করিয়াছিলেন )। 

শুদ্ধোদনের সঙ্গে রাজভষলে গেয়া ভোজন শারীপুঅ ৪ মৌদুগল]1য়নকে গলে লইয়) যাখোধাঁরার 

একে চে গমন শুদ্ধেদিলের মুখে ঘশে ধারার পতি ব্রত ধম্পের পরশ না+, চন্দ্র ক্ন্নর জতিক ৫৮) কখন। 
পরদিন নপক বৌধ্কজ্য আঅিবেকের এবং জন্গপদ্কল্যনীর লহিত বিবাহের আম়েউিন- লন্দকে 

বইয়| বুদ্ধের লাখেধারমে ঈমন-তৃতীয় দিবসে নলের প্রত্র্) গ্রহ্খ | 
সতুষ দিবসে যশোধ্যর!র শিক্ষীয় রাছুল কতৃক্ষ পৈতৃক ধনপ্রার্থন) , বুদ্ধের আদেশে শারীপুত্রকতঁক 

ব্লাহুলকে শ!মণের শত্রজ। দশি--শুদ্বৌদনের আক্ষেপ--আর কখনও মাতা পিতার অনুমোৌগন বাভিরেকে 
সন্তানকে প্ররজ্য। দিখেন ন। বিয়) বুদ্ধের অঙীকার। 

কপিনবন্ত হইতে রাঁজগুহে প্রত্যাবর্তন” পথে মলদেশস্থ অনুপিষ় লামক স্থানে অনিরুদ্ধ ক্রিক 
কমন ভূঙু, কিছ্ছিল। দেখধত্ত শুভতি শাক)রাঁজপুত্র এবং উপ1লি নামক পাঁপিতকে পরজ]) দান রাজগৃহ 
মগরস্থ শীতবদ নামক দান বাস--এখানে আবন্তীব(সী হুদ (অনাখপিশুদঘ ) ল[নক শ্রেটীর সঙ্িত 

পরিচয় অনখপিগুদের আ(তাপাত্তমার্গ পাি--বুদ্ধকে আবন্তীতে লইয়] যাইবার প্রন্তাব--জেতবনে 
আহাবিহার নির্্দাপ-_ বুদ্ধের আবন্তীতে গমন--অন1খপিশদব তুঁক বুদ্ধগ্রসুখখ সচ্ছকে সেই বিহিছন (ইহা 

কয়েক বৎনর পড় বৈশাখ আবস্তীর নিকট পুবারাম পাক আর একটী বিহার নিম্মণ করিয়া ত1হ0ও 
বোদ্ডিগকে দম করেল , তৎলগদ্ষ বিশ্ব বৃত্ত ত্রপতব্য )। 

তৃতীয় কি“ চতুর্থ বর্ধায় রাজগৃহের দিকটস্থ বেণুংনে “কক নিবপে। বাস--ীবকের অহিত 
পরিচয়-দীযকের চিকিৎসাগণে বুদ্ধের কোঠকঠিন্য রেগের উপশম | 

বৈশালীতে মহামীরী--উহীর উপশম করিতে তীর্থেকতিগের অক্ষমত1--লিচ্ছবিগণ বর্তৃক্ষ বৃদ্ধের শরণ 
এ্হণ--খুদ্ধের বৈশালীতে গনন- ডক শান্তি-নিচ্ছবিগণের বৌদ্ধশাগন গ্রহণ) 

স্বাজগৃহে প্রত্যাগমন--উপবুণপরি ভিন বৎসর বেপুবনে বাস--পঞ্চন বীয় বৈশালীর নিকটস্থ মহ(বলে 

কুটাগার শালার বাঁস (মহাবন একটা প্রক1ও শালবন, গোশুঙ্সিপ!সক এক ব্যর্চি ডহা বুদ্ধকে ছান করেন) ( 
রো নবীর লল ৪ইয়া শাক ও কোলীয়ছিখের মধ্যে মলোনালিনা-যুদ্ধ হইবার নন্কাবন1_ ইহা 

সনিতে গারিয়া বুদ্ধের জাকাশপধে বিধাের শ্থমনে গনন--সদুপদেশে বিবদনান পক্ষছয়ের মধ্যে শান্তি 
ক্কাপন [ সুক্ষধা্য আযতক (5১, ্পন্দনলাতক (৪৭২) এব কুশল-নাতিক ৫১১) জ্ব্য 11 

*. এই সমগ়ে শুদ্ধোবন যাহা বলিদাছিলেন, তাহা হইতে ধুক যায় ফে সিদ্ছার্থ এত্রত)/ হণ করিলে অনেকে 
হশোধারার পাণিএহধ।য হইয়াছিজেন , কি যশোধার! এসনই পতিত্রত) ছিলেন যে তিশি কাহারও অন্যান 
কর্পাত করেন নই) আতএব দেখা যাইতেছে যে তৎকলে পরাপরমণহভীর পন হতে অরলিতে জীবে ত 
গতিতে পভ পক্বাশৎছ নারীপাসূ পতিযদ্যা বিবী ঘড়ে এই ব্যবহজুবারে কান হইত আগীন এসেও 
গতি বীর্ঘকাল নিরুদ্দেশ কলে পরীর পক্ষে গতাস্বর এহধ যোবাবহ [হল দা) গেনেলাপিয উপাধ্যানই 
ইহার এবখ। 



২৯৪ পরিশিষ্ট! 
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ইহার অন্পদিন পরে শুদ্ধোদনের কঠিন পীড়াঁর সংবাদ পাইয়া সানুচর বুদ্ধের আঁকীশপথে কপিলবন্তডে 

গমন-_মুমুষ, গিতার নিকট অনিত্যন্থ ব্যাখা-তচ্ছুবণে শুদ্বোদনের অহত্ব লাভ এবং বুদ্ধকে গ্রণিপাত 

পৃব্বক নিব্বাঁপ প্রাঞ্ধি। 
মহাখৌতমীর স'দারতাগের বাসনা--বুদ্ধের খঅনুমতিলীভীর্থ তাহীর ন্যগ্রোারামে গমন-_ গাজী 

দাতিকে দলে স্থান দিতে বুদ্ধের অনিচ্ছা বৈশালীতে প্রত্যাবর্ভন। 
মহীগৌতমী ও তাহীর মহঢহীগণের প্রজা গ্রহণার্ঘ দৃঢ় নংকল ( ভাঁহারা। কেশ ছেদন করিয়। হ/নবেশে 

প্ব্রজ্জে বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দের মনিধবদ্ধা অনুরোধে সভ্বে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি 
পাইলেন। -বুদ্ধের শবন্ীতে গমন এবং তায় ব্ঠববা যাঁগন-_প্রবাঁরপান্তে রাজগৃহে গমন ও বেপুবলে 

অবস্থিতি-_বিশ্িসারের অন্যতম বাজী ক্ষেনার বৌদশাসনে প্রবেশ | ছ্ষেস। উত্তরীতে অর্হত্ব আত 
করিদ্ব। জণ্রিক। হইস্ঠছিলেন 

তীর্থিকদিগের প্রতিযোগিতা শ্রাবনী নগরে কোশ্লরাজ প্রসেনজিতের সমক্ষে পরীক্ষা" তীর্ধিষ 
িগের পরাভব--তা1্ঘক পূরণকাগ্যপের জলনিমজ্জন ছারা আত্মহত্যা ও অবীচিতে গমন । 

বুদ্ধের ভয়ন্্িশ বর্গে শমন এবং দেখানে মহামীয়ার নিকট অভিধম্ম ব্]াখা-র্গে তিন মাঁস কাল 
অবস্থিতি- সাক নগরের নিকট শত্রদর্ত সৌগানের সহাঁষো অবরোহণ-_জেতবনে প্রত]াবর্ডন__ভীখিকগণ 
কর্তৃক চিখ। মাণবিকার সহাষ্যে বুদ্ধের চনত কলঙ্ক ো!প চেষ্ট)-টিকীর অবীচিতে গদল [মহাপদ্ম জাতক 
(5%৭)ডষ্টব্য)। 

আমৈব্যায় ভর্গদেশস্থ ভেগ্কজাঁবনে শিশুমার বাদক স্থানে অবাস্থৃতি। অত্রত্য রাজ! বোধির 
ঠকোরুনদ' নামক আসছে গিয়া ভোজন আবন্তীতে গ্ষন। 

কৌশাহীব নিকটব্ত্ী ঘোবিত/রামে নবমূব্্য। খাঁস--শিখ্যছিগের মধ্যে বিনফুসন্থন্ধে মতভেছ-মীমাংসার 
অনা বুখা চেষ্টা--বিরক্ত হইয়| বালকলোণকার নামক গ্রাঙে গম্ন--স্থবির হৃগুর সহিত প্রাচীন ব*শদায়ে 
শমন--ননিরুদ্ধ নশীয় ও কিশ্বিলের সহিত মিলন--পাঁরিলেষ্যক নামে স্থানে গমন এবং তথায় রক্ষিতারাসে 

দ্ড্রশলবৃক্ষমূলে, অবস্থিতি। 
শ্রবস্তীতে প্রত্যাবর্তন--কৌরাশ্বীর বিবদম!ন তিক্ষুদিগ্রের অনুতাপ শ্রাবন্ীতে গমন ও শা 

নিকট ক্ষমালাভ। 

পাজগৃহের নিকট দুশমবর্ষা খাদ--দক্ষিণগিক্িতে একনাঁল] গ্রামে ভরদ্বাস নামক কৃহিজীবী ব্রাঙ্গণ্ের 
সহিত পরিচয় ( ভরদাজ বলিলেন, “আমি ভূমিকর্ষণ কার, বীজ বপন করি এবং তক শুদ্যে জীবন ধারণ 
করি, তুমিও সেইরূপ কর নল! কেন?১ ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, "আমিও ভূমিকধণ করি বীজ বপন ফরি 
এমং তদ্ছার। খাদ] দহ করিয়া থাকি । আমি শ্রচ্ধরূপ বীন্র বগন করি, ধ্]ান তামার বৃষ্টি, বিন 

আমর জঙ্গলে, মন আমার যুগ, থারণা! আদার ফলক , সত্যপরামণত। আমার ক্ষেত্র , বধ আমার 

হলীব্র, নিক আমার শঙ্য * ইহ শুনিয়! ভরছ্থজ বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত হহলেন )) 
বৈরস্তী নগরের নিকট ছা্ষশ ব্রা খাদ--অনন্তর ভক্ষশ্ল! পয্যস্ত পরান সেখান হইতে ফেরিবার 

কালে সাহ্বাশা। কান্যকুক্ত, প্রয়াগ প্রস্তুতি হান দর্শন- প্রথমে বারণিষী, পরে বৈশালীতে পুনরাগমল 

এবং কূটাগর শাল অবস্থিতি। রর 
শ্রাবন্তী ও চালিক| ন।নক স্থানে ত্রয়ৌছূশ বর্ধাঝাস_-চতুর্ঘশ ব্ধায় জেতবনে আবস্থিতি এবং রাহুলকে 

উপসম্পদ1ৰন--কপিলবন্তুতে পুনব্বর গমন-- সংপ্রবৃদ্থের ছুক্ব্যবহার ও ছণড ( স্প্রবুদ্ধ বৃত্ত [সত ড্রগবা )1 

জেতবনে প্রত্যাগদন--আপবীতে খমন ও তত্রত্য যক্ষকে দমন-_রালগুহে গমন এবং বেশুবণে সপ্তষশ 
ব্ঘ। বযটম--চাদিকায় নিকটস্থ পন্যতে ৪1৭ বর্ধীধাস_বেণুষলে উনবিংশবর্। বাঁস-জেতবনে বিংশবধ। বাঁস 
(এই সময়ে আনন্দ বুদ্ধের উপস্থ(যক নিতুর হইলেন)--কঙগুলিমালকে দীক্ষাদান-_তীবিকগণকত্ৃক বুদ্ধিতে 
পুনন্যর কলম্বরে!গ চেই। (ত1হর। হুন্দরী লায়ী ব্হঙণাকে নিহত করিত! তাহ/র শব হেতবসপ্ব বিছাবেক 
নিকট এক আবর্দনাপ্ু,পের উপর ফেলিকা দেন এব* প্রক)শ করেন। গৌতদই নিজের কুকীর্হি গোপন 

করিযার নন্য এই কাঁধা করিঘাছেন)_-তীর্থিকদিখের চাতুরীপ্রকাশ ও অপমান [সপিশুকরর জাতক 
(২৮৪) ভহব্)। 

অঙ্গদেশন্ এক শের সহিত অনাখপওুদের কলার (ব্ব1€ (এ কার পতিহুলঙ্থ সবলে আলীবক- 

[শের শিদ্য ছিলেন) নববধূহ চে হার পতিকুলহ লকলের বৌদ্ধমতে শদ্ধাহপন--শাথার পকষত 
শিহাসহ আক্কাশগধে গখন এবং সেই সকল ব্কিকে দীক্ষাদান--অনিরক্ধকে অলদেশে রাখিয়া ভাযগ্ঠতে 
পূনিমা )। ॥ 

লি 
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| অভঃপর ২৩ বং্সরের ঘটনার কোন ডলেখ দ্বেখ খায় ন1) ] 

বুদ্ধের বয় এ২ বৎসর--দেবদুত্তের বিদ্রেছ--দেবদব্রের প্ররোচল/য় অ্গতিশক্র কর্তৃক পিতৃহত্যা_ 
গুদের পরাসংহার চেষ্টা-_দেদক্তের চদ্ান্তে কোকলক প্রদ্থৃতির সঙ্ঘত্যাগ-_শারীপুত্র ও মৌদগরপ্যায়নের 
চেয় কোকালিক ব্যতীত অপর দকলের পুরবর্ধার বৌদ্ধশীণনে প্রবেশ--দেব্দত্তের দণ্-_-অজগাতশক্র 
অনুতাপ ও বুদ্ধের শরণগ্রহণ--বিক্ক কর্তৃক প্রলেনজিতের দিংহালনচতি এবং কপিলবন্ত ধ্বংম । 

বুদ্ধের বস্ ২৯ বওসুর-রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধুকুটে অবস্থিতি-রাজযৃহ ও নাললার মধ্যবর্তী আতর 
ঝটুঠিকাধ গমন-লীলন্দা গধন--তত্রতা পাঁবারিক নত্রবণে অবস্থিতি--পাঁটবিগামে গমন_ এই স্থানের 

ভাবা উষ্নতি ও ধ্বংঘের কথা--শিষ্)গণসহ আকাশমার্গে ধঙ্গার অপরপারে গদন- কোটিগ্রামে গমন-দাড়ি 
কাছ গনন--বেশালীতে গমন-_আস্রপালী নামী বারাজনার আত্রকাননে অবস্থিতি--আ্রপ!লীর গৃহে আহা 
রেবর নিমন্ত্রণ খহণ--অভ্িপ!লীকর্তৃক বৃদ্ধ প্রমুখ সঙ্বকে এ উদ্ধ্যানদান-_বৈশালীর নিকটবর্তাঁবেলু নাঁসক স্থানে 
শেষ বর্ধা বদ--এখ(নে কঠিন গীড়--বঙ্তসূ ৮* বতদর_ তিন্ মাধ পর পরিনিব্ধ(ণুলাভ করিবেন, চাপাল 
তীর্থে যারের নিকট এই অভিপ্রাযপ্রকাশ-_সহাবনস্থ কৃটাগ'রশ।লা় গমন _ শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়মের 
নির্ধা৭আণ্ি-- শাব। সান গানে চুন্দ নদক কর্দ্কারের আস্রবণে অবস্থিতি--চুদ্দের গৃহে তোজন-. 

অতিসার-_কুশিনগর যাইবার নযয় সঁতিশয় হুর্ধবলতা--আারাড কালামের শিখ্য পুকুনকে হীক্ষ। দান--ককুথ। 
নখীতে অবগাহন - হিরণাবতীর অপর পারে কুশিনগরের উপধর্ীনস্থ শালবৃক্ষদবয়ের মধো অন্তিসশয্যায় উত্তর 
শীষে শন আনন্দকে বিবিধ উপদেশদান--চতুত্তীর্ঘের (কপিলবস্ত, বুদ্ধগ্য়া, বংরাণসী ও কুশিনগরের ) 
মাহাক্মযবর্ন_-নুভত্র দামক তীখিককে দীক্ষাপান--হুভপ্রের নির্ববাণলাভ--অস্তিম উপদেশ ১ “ব্যরধন্যা, 

ভিক্থবে, নন্থারা, অগ্পমাদেন সম্পদেখ৯-- ধ/নবলে পরিনিবাণ প্রাপ্তি -ভৃকম্পও অশনিপাত-.মলদিগের 
প্রযত্কে কারের আয়োজন (কিন্ত সপ্তাহকাল কিছুতেই চিত। প্রজ্বলিত হইল না, অনশ্র মহ!কাহাপ 
নেখানে উপস্থিত হইলে চিতা আপনা হইতেই ন্ষলিয়া উঠিল)--ভক্রদ্দিগের মো শারীরিক 
ধাতুবিভাগ-_শুক্তগণকর্তৃক নানা স্থানে এই সকল ধাঁডুর উপর স্ত.পনিম্দীণ। 

গোঁতয বৃদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন নাম ঘথ| :_-শাঁক্যনি"হ, শ।ক্যমুনি, পীকা, শোঁদ্ধোদনি, বআদিতাবদ্ধু( মা 
কুষণবন্ধু লীমে অভিহিত ), সুয্যবংশ, সিদ্ধার্থ, সর্বার্থবিদ্ধ, আঙ্গিরদ খৌতষ) শুদ্ধ 'গোঁতম' নাম কতকট! 
অবজ্ঞীস্চক । ত্রাক্ষণের! বুদ্ধকে শ্রমণ গৌত এই নামে বঙ্খোধন করিতেন । 

বেণুবন --াজগৃহের নিকটবর্তী একটা উদ্যান । বুদ্ধ প্রথমে য্িবনে থাঁকিতেন। খরস্থান রাজগৃহ হইতে 
শ্রায় ১২ মাইল দুরে ( বিশ্িসার খখন বৌদ্ধশদনে পরবশ কল্সিলেল, তথন্ তিনি বলিলেন, প্রাগি বুদ্ধ 
অধিক ক্ষণ ন। দেখিয়। থাঁকিতে পাঁদিব ন। তিনি খষ্টিবনে (লট্টিবনে) খাঁকিলে বর্বদ( দেখ! শুনার 
অন্বিধা ; অতএব তিনি বাজখানীর ল্িকাটে বেনুবন লাগে আপান্ক খে উদ্য)টন আঁছে বেখানেই অববস্থিতি 
করুন। বহা আমি বৃদ্ধপ্রমুখ সজ্বক্ দান করিলস।* বুদ্ধ পান গ্রহণ করিলেন এবং এই সয় হইতে 
বেনুধনই নগধরাজ্যে তাঁহার পুধান বালান হইল। বেশুবনের এন লাম "কণওক নিবপ (৮ 

বৈশালী-- পালি 'বেসালী' )- গঙ্গার উত্তরতীরহ্থ নগর ৪ জনপদ) বৈশালী নগর বোধ হয় হিরণ্যবঠহ 

সগমের তিক অপর পীরে অবস্থিত ছিল! কানিংহাষ বাহেবের মতে হজিপুরের দশক্রোশ উত্তর বেশার 
নসে যে স্বাদ আছে তাহাই প্রাচীন বৈশালী | বৈশ/লী! রাজ্য ঝলিলে মোট!মুটি বঙমান মভিহারী, ভ্রিছত। 
দ্বারভাঙ্গা ও পুর্বিয়া জেলাকে বুঝাইত। ইহার দক্ষিণে গল, পশ্চিষে গণ্ক এবং পুর্বে সহলিন্দা। 
প্রগিন কলে আধ্যাবর্ষে বিশাল! নাঝে ধে আাঁর একটী নগরের উল্লেখ দেবা যান হাহ! দালব দেশেক্ 
অন্তঃপাতী এফং অবন্তীর (উদ্জানীর ) নামান্তর । 

বৈশানীই উত্পত্তিন্ধান্ধে পালি সাহিত্যে এই আখ্যায়িকা দেখ! যায় প্রাচীনকালে কাঁশুর কোন 
বাজী একট! মাংসিও প্রসব করেন এবং উহ! পাত্রের মধ্যে ক্রাখির/ নদীর জবে ভাস/ইর! দেন! এক খুনি 
এই তাও পাইয়। নিমের আশ্রমে লইহ! যান । ফেখানে উহা দ্ধ) বি হইয়। একটা পরমহন্পর 

কুার ও একটা পরসহথন্মরী কুমারীতে পরিণত হ়। ইহারা মাৃত্তনের পরিবর্তে মুনির অঙ্গুলি চুষিছিল 
এস্বহ তীহ। হইডেই ছুদ্ধ পাইম়াছিল। কুমার ও কুমারীর আকৃতি অবিকল একরপ ছিল বলি? 
তাঁহার। ধলচ্ছরবি নাম পাইহাছিল। ইহার পিভাঙাতা কে তাহা অপরিদাত থাঁকার আন স্জিহিত 
আনপ্ছর!ম্টরা ইছাদিগরাকে বর্ন করিগ্পাছিল। এইজন্য ইহাদের লাঁদান্তর রুচি ইহার! 

বনঃপ্রাঝির পর কি তাবে বাস করিত। ক্রমে ইহান্বের ১%টী পুত্র এবং জট কল্যানে 

কালদহকরে এই সবল পুত্রকন্তার আবার বহ সহ্ান সম্ততি হয় একং ত1হার! থে নগরে বাল করিজ, 
তাহ! বিশাল আকতন ধারণ কয়ে) এই দন্ত ইহার লাল 'বৈশালী হস্থ। £ 

গৌতঙ বুদ্ধের সময় বৈশনী। অভি লদদ্িষ্পনী ছিল [ একপরআতক (১৪৯) ইরা] লিমবিদণ 



২৯৬ ... পরিশিষ্ট। 
মিরর রাররিরিকিককিরিককটিকিকিকিকিক রিকি 

মক্জীভভাবে শসনকাধ্য নিব্বাহ করিতেন এবং সকলেই "রাজা, নামে অভিহিত হইতেন। ফলতঃ বৈশালীর 

শ।সনপ্রণানী কুলতন্ত্র ছিল , রাজকীয় ক্ষমতা ব্যত্তিবিশেষের হব্ডে খাকিত শ1। 
বুদ্ধের পরেও দীধকাল পথান্ত লিচ্ছবিগণের ক্ষমতা অক্ষু্ন ছিল। কৌন কৌন গ্রন্থে দেখা যাঁর অজীত” 

শত্রু বৈশালী জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহ ব্যেধ হয় গতা নহে (অজাতশঙ্রর বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য )| ইহার 

বহুকাল পরেও গপ্তবংখীয় সমুদ্রগুপ্ত আপন!কে লিচ্ছবিরাজকুমারীর গর্ভজাত বলিয়৷ ব্ব করিতেন। 
প্রবৃন আছে ঘে তিব্বতের প্রথম রাজও লিছা।বিবুলক্/ত ছিলেন (২৫* শ্ীঃ পৃঃ) 

বৃদ্ধের দময় একবার বৈশাঁলীতে মহ।স।রী উপস্থিত হুস্স এবং লিচ্ছবিরা অনন্যোপায় হইয়। বুদ্ধের শরণ 
লন। বুদ্ধ তাহাদের রাজ্যে পদার্পণ করিলেই মহামারী প্রশমিত হয়। এইজন্য লিচ্ছবির| বৌদ্ধশীসনের 

গক্ষপ।তী হন। 

বুজিগণ অষ্টকুলে বিভক্ত ছিল। ত্রিকাওশেষে নিচ্ছবি, বৈদেহ ও তীরভুক্তি এই শদত্রয় একা এঝাচক 
রূপে ব্যহত হইয়াছে । সম্ভবতঃ হহারা উক্ত অগ্চকুলের তিনটা । 

ভদ্রিক-_-(১) একজন উপাঁদক ॥ পঞ্চবর্শীয়দিগের অন্ততম; ইনি স্ৃগদাবে বৌদ্ধবর্দে দীর্িত হন। 

(২) শকারাজপুত্র, আনন্দ গ্রন্থতির সহিত এক দিনে অস্পিক্ লাঁসক স্থ।নে বৌদ্ধ ধর্সে দীক্ষিত 
হন( ৩) আঅগ্ছ দেশস্থ একটা নগর, ইহরে নাখান্তর ভত্রঙ্কর (বিশাখার [পিতা ধনগ্রয়ের আছে 
বাসস্থান]! 

ভূণ্ত-_€ পাজি ভ্')7 শীঁকাবংশীর রাঁজকুমার। ইপিও অনিকুদ্ধ প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে পরত 

গ্রহণ করেন! 
মক্ষরিগোশালি-পুভ্র--1পা ন 'মক্খলি গেংশাল') ইনি একজন তীর্থিক। বৌদ্ধের| বলেন ই'হারও 

জন্দ দানীখভে গোশালায় প্রহ্থত হইয়ছিলেন বলিয। ইনি 'গোশালি পুত্র নামে অভিহিত হইয়াছেন) 
একদ! ইনি নিজের প্রভুর জপ্য এক ভাগ ঘুত মঞ্চকে লইর়| যাইবার সময় পিচ্ছিল পথে খখলিতপদ 
হইব পড়িয়। বান এবং এ স্বৃত লষ্ট হর। ইহাতে ইনি ভক্মে পলাইক্সা) যান এবং লন্র্যানী সাঁজিয়। 
লে।ককে প্রতারিত করিতে আরম্ত করেন। ্ 

মহানাষ-_-অস্বতোদনের পুত্র এবং অনিকদ্ধের সহোদর। শুক্ধোধন নিবব৭ লা করিলে ইনিই 

- কপিলবস্ত্র অধিপতি হইয/ছিলেন। ইহার উপ্পত্ী গর্ভজাত কন্য। বান্বক্ষত্রিয়র বৃত্তান্ত প্রসেননিৎ 
প্রসঙ্গে বল হইয়াছে। 

মহামাঘ1_(মাঙগাদেবী) বুদ্ধের জননী | মহামায়। ও সহাগ্রজাপতী গৌতমী উভয়েই শুদ্ধোথনের 

পিতৃবৃস্থহৃতা। ও ভীর্ধ্।। ইহার পিতা আনুশকা রেটিণী নদীর অপর পারবন্ীট দেবদেছ (থেবহুদ, 
ব্]াত্রপুর, ব! কোি) দ্!সক স্থানে হাজত করিতেন। 

সহমত ও সহপ্ুজঠপতট ইক্নর ল/% ক্ষপবভট ছিলেন» উহ) কখনও আধদ্ক ত্বষ্য স্পশ। কৃজিভন, 
মন, মিখা! বলিতেন ন এবং পিপ।লিকাটাত, পথ্যন্ প্রাণল।শ করিতেন, এ! 

সিদ্ধর্ধ তুমি হইবার দহ পরেই নহীমাগ আীবলীল) সংবরশপুর্বক তুট৬সর্গে পু ক) হক 
ছিলেন এবং বুদ্ধ শীবদ্দশ/র দেখানে গরিয়। তাঁহার নিকট আশধর্ম ব]ধ্যা করিস্াছিলেন | 

সহাপ্রজাপতী- হাগহর সপতী এবং সহোদর) ॥ স্হাসাহার মৃতু পর ইলিই সিদ্ধীর্ঘকে পাঁলন্ কিয়া" 

হিলেন। নন্দ ইহার গর্ভলাত সান] গুদ্ধেদূনের মৃত্যুর পর ইনিবুদ্ধকে বললেন, “নন্দ ও রাহল 
প্রাজক হইপ্রাছ্ধেত আদি এখন বিধ্ব] হইল!ম। অতএব আসাকেও প্রত্রদ্যা প্রদান কর।” কিন্ত 

বুদ্ধ নারীজাতিকে সচ্ষে স্থান দিতে সম্মত হইলেন না, তিনি কপিলবন্ত্ আগ কার] বৈশ্াালীনগরের 
নিকটস্থ কুউ।গারশলায অনন্ত করিতে লাগিনেন। মহাএ্রজীপতী ইহাতে নিরন্ত হইলেন ন!: 
তিনি শাক্যবংশীযব আরও নেক মহিলাকে এগ্গে লইয়া ভিক্ষ। করিতে করিতে পদে বৈশলীর দিকে 
যাহা করিলেন। যে সকল অসথয্যম্পপা। রমণী কখনও গৃষ্কের বাহির হল নাই, ধন্ছের জন্য ত1হার| 
এই কষ্ট মকর কঠিজেন) দীর্য পথ-.৫১ বোজন-_চলিতে চলিতে তাহাদের পদে স্ফোটক দশ্রিল, কিন্ত 
ছায়া সন্কল্গ পরিত]াগ কহিলেন স1) হহা দেশিয়! আলন্দের হয খলিছ! গেল।। অনেক তর্কবিতর্কের 
পর হিঙ্গুশীসন্য গঠনের আনা তিনি বুদ্ধের অনুনতি লাভ ককিলেন। ভিক্ষুণী(রিগগেহ অত বৃদ্ধ কছেকটি 

কঠোর নিছন করিবেন $ দহাজাপতী প্রন্থতি হিক্র্কি না কারক) তৎসদন্ত শ্রতিপ।লন করিতে প্ভিতোবদ্ধ 
হইলেন। অহাত্রহাপতী খানবলে অহৰ্ এ হইহ(ছিলেন এবং ১২৯ বৎস ব্দুসে বুদ্ধের স্মক্ষেই 
নিক1লাত কহাছিলেন।, 

মহাব্ন--ইহা খোহুঙ্গিনাহক জনৈক উপসককর্ৃক পরব ১শালীর বনু একটা শালবন। বুধ 
কৃখবও কখনও শঙহতা'হ2াগহশালাজ বাস কাহকেল। 



পরিশিই । ২৯৭ 
সিল ত্রান 

মার--(৮” পৃষ্ঠে টাকা অষ্টব্য)। সংস্কৃত ভাষায় 'সাঁর' মদনের দানান্তর £ বৌদ্ধ 'মারের' সহিত হিন্দু 
মারের" ("্ররের) কতকটা সাধদদ্যও আছে) বোঁছ মারের বাহন 'গিরিসেখল' নাক হণ্তী। 

সগার--( গালি 'মিগার' ) আাবন্তীর একমন শ্রী এবং বিশাখার শবশুর। সবিশ্তর বিবরণ বিশখার 
ৃবাত্তে রটব্য। (ইনি কোন কোন গ্রন্থে 'যুগধর' নীমেও বর্নিত হইয়াছেন 1) 

মৌদ্গল্যায়ন-_ মহাযৌদ্গ্ল্যা়ন, পালি 'নোখগলান)। ইনি এবং শারীপুক্র বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক 
বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ইংহার নামান্তর কোলিত। ইদি এবং শারীপুত্র উরেই প্রথসে রাজগৃহ নগরে 
সও্ধী বৈর্রীপুত্রের শিষ্য ছিলেন। কিরপে ইহার! শেষে বৌদ্ধশাননে প্রবেশ করেন তাহা! শারীপুত্রের 
প্রয়ঙ্গে বল! হইবে । 

মৌদ্গলযায়ন থদ্ধিবলে আঁকাশমার্গে গমন এবং অন্যান্য অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিষেন। 
তিনি ইচ্ছানত দেবংলাকে ও নরকে খাইতে পারিতেন ; কি কারণে দেবতারা সুখ এবং নরক ব(সীর। 
ছুখখ ভোগ করেন তাহ! জীনিতেন এবং লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাম করির! বৌদ্ধশানন গ্রহণ করিত! 
এই নিমিত্ত তীর্থিকের! আনেক সময়ে বৌদ্ধদিগের নিকট অপদস্থ হইতেন । 

শেষে তীর্থিকের। মৌদ্গল্যায়নের প্রাগবধের সঙ্কল করিলেন, কারণ তাহারা ভাবিলেন মৌদ্গল্যায়ন 
দিহত হইলে বুদ্ধেক প্রব কমির়া যাইবে । ডাহারা কতিপয় উপাংশুঘাতক নিযুক্ত করিহ্বা বলিলেন, “মমুক 
হার সৌদ্গল্যাহন থাঁকিবেন। তোমর1 গাহ।র আণবধ করিলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে ।* ঘাতকের! 
শি ও গুহ! বে্টন করিল £ কিন্ত মৌদ্খল্যায়ন সে দিন কুক্ষিকার রন্ব,পধে পলায়ন করিলেন । পরদিনও 
এইক্সপ হইল এবং মৌদ্গন্যাক্ন আকশমার্গে প্রস্থীন করিলেন। কিন্তু শেষে তিনি বুঝিতে পারিজেন 

যে তাহার পূর্ববজন্মান্ডিত পাঁগফল ভোগ করিবার নদ উপস্থিত হইয়াছে । অতীত এক জন্মে তিলি তন্ধ 
মাতাঁপিভাকে বনমধ্যে সিংহশার্দুলাদির মুখে ফেলিয়া) আসিল্াছিলেন এখন তাহার ফল ভোগ করিতে 

হইবে ১ স্বয়ং বুদ্ধও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়। তিনি আর 
পলায়নেন চেষ্টা করিবেন সা, ঘাতকের গুহা এবেশ কমিক়। ভাহাম আঁহগুলি তুর্ণ বিচুর্ণ করিল এবং 
তিনি মরিয়াছেন স্থির করিয়! চলিয়া] থেল। [কত মৌদৃগল]য়ন তখনও সরেন নাই । লে|কে যেরুপ 
কর্ণিমনির্শিত ভপ্র পাজের অংশ্গুল হোড়ে, তিলিও খাদ্ধিবলে সেইক্ণ নিজের ভগ্নাস্থগুলি বুড়িলেন এবং 
আকাশপথে বুদ্ধের দিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “পরতো, আমার ন্বিবগপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে ।” 
বুদ্ধ বলিলেন, “বেশ, তুনি পিব্হাণ লাভ কর, তবে আমাবে একবার ভণুন শুপাইস্সা যাও, কারণ অতঃপর 
আর কাহারও মুখে এরূপ নধুর কথা শুনিতে পাঁরিব লা” শারীপুত্রর পরিনিব্বাণ পানের এক পক্ষ পরে 
ক)ঠিকী৷ অমাবস্যা মৌদ্গুঞ্যায়নের পরিনির্ঝ1৭ ঘটে ॥ [ যহান্ুদরশুন জাতক (৯৪) দ্রব্য ।] 

যশোঁধারা-_কোলিরাজ হুজ্রবুদ্ধের কন্যা, দেবদত্ের অনুজ! এবং গৌতমবুদ্ধের সহধ্দণী। সিদ্ধার্থ ও 

_.. যশৌধারা একই দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ প্রব্রাসক হইবেন এই ভবিধাদ্বাশী ছিল); এ জন্য 
যখন যশোধারাঁর সৃহত ড1হার বিবাহের শ্ুশ্ঃব উথপিত হয় তৎন প্রবুষ্ক সন্ত হন নাই। 

কিন্ত যশোধারা বলিয়াছিলেন, "সিদ্ধার্থ প্রশাসক হউন বানা হউন, আমি ভহাকে ভিন্ন অস্] কা হাকেও 
পতিত্বে বরণ করিব দা” কোলিকাজ শুঞ্ধোদনের সামগুত্রণীভুক্ত [ছলেন, কাজেই শুদ্ধোদন যখন 
নিজে কো।লিতে গিয়া হশোধারাকে লইয়! আছিলেন হখন তিনি বাঁধা দিতে গারিলেল না) অতঃপর যখস 
বশোধারার অমুচরী হইবার জন্য পৃঞ্ষশত বাজ্রকন্যার প্রযমোভন হইল, তখন শাকারাগেরা থলিলেশ, 

মিদ্ধার্থ বাদক ও দুঝল।, এ পথ্যন্ত তহার কোন হিদাল(ভ ঘটে নাই , তিনি কিরূণে নিজের পরিবার 
পক্ষ! করিবেন 2 এই কথা শুনিয1 সিদ্ধার্থ নিজের বিদ্যা পরিচর দিবার সঙ্কল করিলেন। পিক 

দিনে দ্বেবদত্ত প্রভৃতি শত শত শাক্যরালপুত্র ভাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর হইলেন * 
কিন্ত ভাহার " আঅসাধাকণ বলবীর্ধা, অন্্রঞ্রোগনৈপুপ্য এবং সর্ধশাত্রপারদশিতার নিকট সকলকেই মন্যক 

অবনত করিতে হইল) 
সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলে যশ্পোধাহা পতিত্রভা। বম ম্যার প্রোধিতভর্তুক। বর্দঘ পালন করে! 

ছিলেন? তিনি যখন গুনিলেন সিদ্ধার্থ বন্তক মুণ্ডন করিয়াছেন তখন নিজেও সুগ্ডিহমন্তক হইলেন, 

খখন শুলিধেন সিদ্ধার্থ তীহ বসন পরিধান করিষাছেন, তন নিংলও উত্ঠষ্ট বসন পরিত্যাগ করিয়া 
হীয্ধারিশী হইলেন, বখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ আর আাল্)শন্জ!ত ব্যবহার করেল ৪, তখন নিলেও এ মকর 
বিজ্ঞাসয় আক্য ত্যাগ করিলেন । সিদ্ধার্থের স্যার কিনিও একহারী হইলেন | তিনি গুনিশখ্যার শন 
কক্সিতেন এবং যুৎপাত্র ভিশন অন্য কোন ভোঅলপাত ব্যবহার করিতেন ন11 এই সময়ে অনেক বাদ কমার 
কাহার পানি তু হাইগাছিলেন, কি ভি সিদ্ধার্থ ভিতর অন্ত পুরুষের কথা হঘরে স্ব দেন নাই । 

৩৮ 



২৯৮ পরিশিই 1 
চারটি রিারিরা ররর সি 

'বৌদ্ধের। বলেন বিস্তর গুভ্তি অতীত জন্মের তিনি খোধিসত্বের সহধর্শিশী ছিলেন বলিয়া এ জগ্গে 

পতির প্রতি এত আসক্ত হইয়াছিলেন। 

কালত্রমে শুদ্ধেদন তহুভ্যাগ করিলেন , নন্দ, রাহুল, দেবদাত ও মহাশ্রআগতী সংসার তগ 

করিলেন । এ অবস্থায় পভিবুজের ও পিতৃকুলের পায় সম মন্পথিই যশেধার।র হইল, কিন্ত স্হা 
এরনীপতী, যে পথে গরিষ্লাছেন তিনিও দেই পথে যাইবার জন্য ঝর হইলেন এবং এক সূহত্র শীকাগাদকন।| 
গররিবৃত হইক্ক। কপিলবন্ত ও]াগ করিলেন। কোলি ও কপিলযন্তর লোকে হাক নিরধ করিখার চেষ্টা 

করিল, কিন্তু পা্সিল না । তাহার! ভাহার বাহন জন্য রখ ইত্য|দি (দিতে চািল , 1তনি তাহাও লইলেন 

না, ৪৫ যৌজন পদব্রজে চলিয়া বৈশলীতে উপস্থিত হইয়) মহপ্রজ/পতীর সঙ্গে দেখ। করিলেন এব সাহার 

[নিকট শ্রব্রজ। গ্রণপূর্ববক আব্শ্তীতে খিয়। বুদ্ধকে প্রণন বেলেন। বুদ্ধ উহাকে উপ্মসদ। দিলেন । 
ইহার পর যশোধারা অহ্য লাভ করিলেন এবং আবন্তীতেই অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা! কিলেল। 

কিন্ত এখানে ভারতবর্ধের নান! স্থান হইতে লোকে গহাকে এত উপহার পাঠাইতে ল/খিল যে তিনি 

পুলর্ববার বৈশালীতে চলিয়া গেলেন। সেখানেও এইকপ ঘটল « তখন তিনি রাজগৃহে গিয়া বান করিতে 
লাগিদেন। 

মশোধারা ৭৮ বৎসর বয়সে নির্ধধথলাভ করেন। 
রাজগুহ-__( বর্তমান রালগির, প্রাচীন নামান্তর গিরিব্রজ ব| কুশাগারপুর , বুদ্ধগ্| হইতে বিহারে বাইব!র 

পথে পাটন! জেলায় অবস্থিত) | মগধের প্রাচীন রাঙ্গধানী: বিশ্বিগর ও অলাতশক্র এখানেই বাস 
করিতেন। ঝাঁজগুহের চতুপ্পান্বববর্তী পঞ্চশৈলের নীম বিপুলগিরি (বৈপুলা পৰ্বত ), রহ্বথিরি, উদ্য়গিরি, 
শোগগিরি ও বৈভাবগিরি॥ বৈ৬রগ্লিরিতে সুগযিদ্ধ যণ্চপণী! গহ1। রাঁজগৃহের ২৪ সাইজ উত্বর পূর্বে 
গৃধৃকূট, ইহার বর্তমান নাম শৈলগিরি। ট 

রাহুল--গীতস বুদ্ধের পুক্র।* ইহার জন্মের অবাবহিত পরেই সিদ্ধার্থ সংসার ত্য বরেন ॥ রাহুলের 
যখন সাত বৎসর বদ তখন গৌতম বুদ্ধতব লাত কৰি কপিলবন্ত্রতে প্রতিগমন করিঘ়ছিলেন । যশোধারা 

পুত্রকে উৎকুষ্ট বসন ডূষণে সজ্জিত করিয়! ঝজিলেন, “বৎস, শ যে তেজ,পুর্ণ ভিক্ষু দেখিতে প।ইতেছ, উনি 
তোঁমীয় জনক। ঘাঁও, উ'হীর নিকট গিয়া বল, পিতঃ, পুজ্রে পিতার নিকট যে ধন পায়, আমা তাহ! 

'ছন/ ক্সাছদ নির্ভষে পিতার নিকট খ্বেয়। ধন প্রার্থনা করিলেন তখন যশে।ধাক্খর ভগ্প হইলে ছে 
তখাগত রাহুলকেও প্রত্রজা! দ্বেন, কারণ ইহা অব্যবহিত পৃব্বেই তিনি নন্দকে প্রত্রজযা দিয়াছিলেন। 

যশোধায়] যাহা আশঙ্ষা। কক্সিগ্াছিলেন ভাহাই ঘটিল। বুদ্ধ শারীপুহ্রকে সপ্ধে!ধন করিয়! বলিলেন, 
প্রাহুল পেতৃক ধন চাহিতেছে। যে ধন ছুঃখের নিদাঁন তাহা আমি ইহাকে দিতে পারিব না । অতঞব 
ইহাকে প্ররজ্যা প্রন কর” অনন্তর শযিপুত্র ঝাঁহুলকে প্রত্রজ্যা দ্রিলেন। ২* বৎসর বয়সে হলের 
উপসম্পদ) হয়। কালে তিন্কি অর্ক লাভ করিয়াছিলেদ+ বশোধারা এবং বুদ্ধের নির্বাধনাভের 
পূর্বেই রাহলের নিব্বাণপ্রাপ্তি ঘটে । 

রোৌহিণী-_নেগালের পক্ধত হইতে উৎপন্ন লদী। ইহা প্রথষে মহানন্দীর সহিত মিশিয়াছে, পয়ে 

এই সম্মিলিত প্রবাহ গৌরক্ষপুন্েহ নিকট কাটাতে পড়িভেছে। গৌহশ্রর এক পারে কপিলবন্ত এখং 

অন্য পারে কোঁলি (দেবহ্দ ) নগর অবস্থিত ছিল 

শুদ্ধোদন-_কপিলবস্তরর বাজ সিংহহনুর পুত্ব। সিদ্ধার্থ অলৌকিক শর্িসম্পন্ন এব" পিণাসে বুদ্ধ 

হইবেন লানিহ। গুদ্ধেদন তাহাকে চাঁরিবার প্রণিপাত করিয়াছিলেন :-_ প্রথমবার যখন শিশু সিদ্ধার্থ অসিত 
ঘেবধের সন্তুকে পদ! করেন, ছিতী্নবাঁর যখন সিদ্ধার্থ সমন দিন জপুবৃক্ষমুলে ধ্যান হইয়া বসি 
ছেলেন্ এবং তাহার কই হইবে বলয়! এ বৃক্ষের ছাঁয। নিস্ময় হইযাছিল,, তৃতীব্ংরুযখন, বুদ্ধের 
পর সিিধার্থ কপিপবস্ততে অত্যাবর্তন করিস্জাছিলেন , চতুরণযার মৃত্যুকালে । 

বুদ্ধতূপ্রাপ্তির পর তখগত যখন বেণুধনে অবস্থিতি ক্রিতেছিলেন তখন শুছে।দন্ এই নংবাদ 

আধ হল তিনি তখাগকে কিলবন্তত্ডে লইবার জন্য লম্ব বাঁর দূত প্রেক্সপ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
দুতগণ তথ1গতের উপদ্ধেশ শুনি! প্রজা গ্রহণ করেন এব* কপিলবন্তর কথা “ভুলিয়! যান। অতঃপর তিনিি8৮%77805577585757878588545558577858858535 

* পুত্র তূমিউ হইয়াছে শুনিহা সিদ্ধার্থ নাকি বলিঙ্গাছিলেন "রাহুল জস্মিয়াছে* অর্থ, "আমার একটা 
মতন বন্ধন হইল।* বৌদ্ছের! যলেন, এই জন্যই কুমারের লাম 'রাঁহল হইয়াছে । কেহ কেহ খলেন 
লে দিন বৈশাখী পুরা চত্রএহণ হইছা/ছিল, সেই জন্যই কুমীরের নাস রাহুল হইতে পারে। কৌন কৌন 
্রন্থে রাতুল' এই নামও £বখ! যায়। হাতুপ সংস্কৃত শব্ধ, সম্ভবতঃ "রাহঙ্গ ইহাই অপজরংশ । 
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তিনি তথ!গতের বাল্য সহচর কালোদামীকে প্রেরণ করেন । উদামীও প্রজ্ঞা গ্রহণপুর্বাক অর্হব বাত 
করিজেন॥ কিহ তিনি নিজের দৌতোছ উদ্দেশ বিপ্র্ত হইলেন ন1। তিনি তথাগতকে কপিলবস্ততে লইয়া 
গেবেশ ; শুছ্োদন ৭ বৎসর পরে পুনরায় সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাইনেন। কপিলবহতে গিয়া! হখন 
তখাগত প্রথম ভিজ্গাচর্যযাগ্স বাহির হইন্ছিলেন তখন শুদস্ধোধন উহাকে নিবৃত্ত করিবার ০৯] করিয়াছিলেন, 
কিন তখাগত নিবৃত্ত হন দাই, তিনি বলিয়াছিলেন, *পতঃ আপনি রাজধ'শে জনমিয়াছেন, কি আহি 
বৃদ্ধবংশে জনিষ্কাছি, অত বুদ্ধগণ »কলেই ভিক্ষা! করিতেন ।" অতঃপর গুদ্বোদন তখ্তের উপদেশ 
এবং ধর্মুপালজাতক (২৪৭) শুনিয়া) অনাগাঁসিসার্ণ ফল লা করেন) 

যখন তথ!গত নল ও রহলকে প্রব্রয। দেন ত৯ল শুষ্ধৌদন দেখিলেন আদিবংশ প্র!য় পিঃশেষ হইবার 
উপকরন হইল । তিপি নিজের অসতোষ বিজ্ঞাপন করিলে তথাগত অঙ্গীকার করিলেন যে হতঃপর 
মাতাপিভর অনুমোদন বিন! কেহই প্রবরন্ক হইতে পারিবে না । 

ইহার কয়েকবৎধর পরে শুদ্বোছন দৃতুশধ্যার শয়ন করেন; তথাগত তখন বৈশাদীর পিকটগ্থ 
কুটাগরশালার অবহ্থিভি করিতেছিলেন। তিনি পিতা পীড়ার সংখা শুনিবাসাত্র তৎক্ষণাৎ আকাশ 
মার্সে গন করিয়া) কপিলবস্তুতে উপনীত হইলেন এবং পিতাকে তবকথ! জ্নাইয়! অহন প্রথন করিলেন। 
তিনি শুস্োদনের অন্তে]ইকিহার সদহও উপস্থিত ছিদেন। 

আবন্তী--(বর্বলান সেট যহেঠ , অবে।খা প্রদেশে গোও? ভেলায়, বলরাসপুর হইতে দশ দাইল দুরে )। 
উত্তরকোশলযাজ্যের রাঁজধানী। প্রবাদ আছে যে যুবনাখের পুত্র আন্ত এই নগর স্থাপন করেন ইহ] 
অচিক্ববতা নদীর তীরে অব্ন্থিত ছিল। জচির্ব্ভীর বর্বঙান নাম রপ্তী বা ইরবতী। 

সগ্রষী বৈরট পুক্র--( পালি নগদ বেলট ঠিপুত্ত ) একজন তীর্থিক। ইনিও দানীগর্ভহগত বলির) বর্ণিত 
ইহার মন্তকে একট! বড় আব ছিল। ইলি খলিতেন পুনজন্মলাভ নীচ কি*ব1 উচ্চ যৌনিতে হইবে না 
এখন যে যে জীব, পরজন্মেও দে সেই জীব হইবে । শাহীপুভ ও যৌদ্গলায়ন পধমে ইহার পিট ছিলেন ( 

সাকেত--(নাবান্তর অযৌধা! বা বিশা৭1)। ইহা বর্তমান ফৈজাবাদ দেলার অন্থংপাতী সরঘৃতীরদ্থ 

সুপমিদ্ধ নগর | বিশাথার পিতা ধনগ্রয় অঙ্গদেশ হইতে গিয়া এখালেই বাস করিয়।ছিলেল। বুদ্ধদেবের 
সময় চম্পা, রজগৃহ, আবন্বী। সংকেত। কৌটীন্ী এবং বারাণনী এই ছয়টা নগর আর্মীবর্ধের মধ্যে 
লববপ্রধান বলি পরিগণিত ছিল। 

সাঙ্কাশ্যা-" পাদি নন্ষিধূ ) ৬৩ পুচ সুত্রিত টাক। ত্ষ্টব্য $ 

সারীপুভ্র-( শারীপুত। শারীহডদ্গালি 'সারিপুনতা )অএঙাবকছগ্রের অন্যতর এবং খির্থসেনাপতি' নাছ 
অভিহিত । হার লাগাণ্র উপভিহ্া। যে আছে হঁহার জন্ম হয় তাঁহারও নান উপভিষ্য € ৭ 
কলাপিপাক্ক হ) মাল +)) ইহ! দালন্য। ও ইত্ডশিলার মধ্যবর্তী) শারীপুত্ আ।তিতে রক আতর নদ 
'শারী হা দারা বলিয়া শারীপুজী (সারীপুর ) আাখা। পাইঞ্গছিজেন । সংসরে খংকিবার সদয় ইহার 
প্রচুর হয হিপ, কিন্ত ইলি এবং ইহার বন্ধু সৌঁদ্গলযটানে নির্বাণ আন্তির আশায় সংসার ত্যাগ 
পৃর্রক ক্াগৃহ লগরহথ সী হেরটীপুত্রেহ শিষ্য হন সপ্রগীর দক্ষ ইহারা তৃপ্তি গর করিবে 

পাহেল সাই , কাছেই তর্ক্ঠন লাছের ঝন্য গয়িছেষে সঙগ্ত অনুষ্ধীপে পরিভ্রমণ করিছু(ছিদেন। 
কি তাঁহাতেও ইহাদের আনীত দিত হঘ নাই। আঠংপর একছিল ত5,কালে শারীপুতর ফেখিতে 

পাইলেন স্কৃহির তন্থমিৎ [ভিক্ষা বহর হইছে | তাহার আকার একার দেহিয় লাীহুত্রের হনে দ্ধা 

আবিদ এবং তিনি [ঙিছোস! করিলেন, "আপনি কাহার শ্ছ্যেংপ অর্থ উত্তির বিকেল, “আমি 

শ।ক্যবংশীত্ সছাহ্রমপের শিহ্য। তাহার সম ধর্শমত ব্য করিবার সাধ] জামার এইনও অঙ্টে 

নাই তবে সংক্ষেপে এই বানতে গার ধে-- 
থে ধন্ছা হেতুপ পভ বা, 

তেস* হেতুং তথাগতো আছ, 
তেসঞ বে? নিরোধে! 

এবং বশী মহাসষণে।। 
কারধ হইতে এই বিশ্বকে উত্পাদিত দাহ! হয & 
ক11 ভাহাও এইু তাত করেছেন হুনিশনথ। 

০৯৯৯ 

৮. অহাহাযশৰ হাতকে (৮৫) ন্যজ »। আ/লন্বা। নাহক বাদই শাহীপডেতহ হন যনিগা নতি হইছে। 



৬৬ পরিশিষ্ট | 
চিরদিন ইসিতটি কা 

সে কারণ পুনঃ কিরূপে নিরদ্ব করিবে সানখগণ, 
সে মহাশ্রমণ নিল প্রজ্জেখলে করেছেন প্রদর্শন 1 

উক্ত শখ শুনিঝমাত্র শারীপুত্র জোতপত্িযল গাঁ করিলেন। অতঃপর তিনি এই কথা জান/ইলে 

মোদ্গর্যায়নও বুদ্ধশ)সনে প্রধেশ করিবার চন্থজু করিকেল। তৎন উভয়েই সপ্ঘয়ীর আত্স ছাড়িয়া 

(লেন ) 

মৌদৃগ্যান সপ্তাহদধ্যে এবং শানীগুজ এক পক্ষে অর্থ সত করেন) তখন বুদ্ধ ইহাদিগকে অগ্র 

আবকের পদ * আদান করেন। ইহাতে অন্যান] ভিক্ুদিগের লনে ঈর্ধা। জট । কিন্ত তখাগিত ২1হ11দথকে 
বুঝাইয়। দেন ঘে অতীত বুদ্ধেরাও এইস বাবস্থী করিযাছিলেন। শানীপুত্র যেরেপ হুকৌশজে বিরদ্ধ 
যাদীদিগের ঘৃটতর্ক খওন করিতে পাঁরিতেপ, অন্য কৌন স্থবিকস সেক্সপ পাঁরিতেন দা) 

ইহার অল্সদিন পরেই তথাগত নিমলিখিত প্রসিদ্ধ খথাটা ঝলিয়।ছিলেন £-- 

সবব পাঁপন্স অকরণম্ 

কুসলন্স উপমম্পদা, 
সচিত্ত পরিক্নোদপন্মূ , 

এতং বুদ্ধানসাসনম্। 
সর্ধববিধ পাঁপ হতে সতত বিক্নতি 
পুণ্যের সঞ্চয়ে সদ! মনের আন্ত, 
স্বচিত্বের সযতনে নির্শলীকরণ। 
এই সারধর্্ম শিক্ষ। দেন বুদ্ধগণ। 

বুদ্ধের যখন *৯ বৎসর বয়স্ সেই সময়ে শারীপুত্র বরক নামক গ্রামে কা্ঠিকী পুর্ণিসায় দির্ববাণলাভি 

ক্ষার্নে। ইহার এক পৃচ্ষ পরে ম্দ্গলাযান্রেও প্রাণবিয়োগ ঘটে । 
সুগুবুদ্ধ--দেবহদরাজ অনুশীকোর পুত্র মহামায়ার আত এব দেেবেদত্ত ও যশোধার।র পিত।। 

ুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ঘি শি বর্ধ পরে শীন্তা কপিলবন্ত্রর নিকটবর্তী ন্যশ্রোধারামে অবস্থিতি করিতেছিজেন । 
সেই সময়ে একদিন তিনি তিক্ষীচর্্যায় বাহির হইলে হুপ্রবৃদ্ধ প্রচুর মদাপান করিয়া! তাহার পথে আসি 
দাঁড়াইয়াছিলেন এব মুখে যত আসিয়াছিল গাঁল দিয়াছিলেন। শান্ত প্রশান্তভীবে আনন্দের দিকে 
ৃষ্টিগাতপুব্বক বলিয়াছিলেন "অহো]। সথপ্রবুদ্ধ জীনেন না! যে, অদা হইতে সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবী বিদীর্ঘ 
হইয়। ইহাকে গ্রাস করিবে ।* স্ুপ্রবুদ্ধ তখন এ কথ! হাসিয়া! উড়াইগস দিঞ।ছিলেন , তিনি সাত দিন গুহ 
হইতে বাহির হন নাই। কিন্ত পাপী কি কখনও পাপের দণ্ড এড়াইতে পারে? নির্দিগদিনে তাহার 
পদতলে পৃথিবী বিদীর্ণ হহল এব্* তিল অধীচিতে গিয়া কু্ষশ্্ের যল ভোগ করিতে লাখিলেন। 

হিমবা- (লংস্কৃত হিমবান্ )- হিমালয় পববত। হিমবন্ত এদেশ বলিলে জঙুখবীপের উত্তরস্থ গার্বধতা 

অঞ্চল বুঝায়। বর্তমান তিব্বত কাঁপ্পীর নেপাল ভেটান এভূতি হ্হার অত্তভূত। এই অঞ্চল 
€বীদ্ধদিশের পেবভূম-ছেব্ত খক্ষ কির শুতৃতির বাসস্থান এবং অহন প্রতোকবুজ্ধ এভুতির 

ধ্যানস্থান । কৈলাস চিওকুট গন্ধমাঁন সুদর্শন ও কালকুট এখানকার প্রধানপর্বভ এবং অনযতপ্ত। কর্ণমুও 
রখকার, ষড়দন্ত কুণাল সি হপ্রত।প ও মন্দাকিশী এখানকার প্রধান সরোবন্ধ। এই সকল পর্বতে কোথাও 

কাঁঞ্চনগুহা কোথাও রহ্তগুহ! প্রস্তুতি বিচিত্র ওহ! আছে। 

যে অতিবিশাল বৃক্ষের নামানুসারে আমাদের এই মহাদীপের নাসিক হইয়াছে দেই অনুবুক্ষও 

হিশবস্ত প্রদেশে অবস্থিত। এই বৃক্ষ শত যোজন ডচ্চ শাখা প্রশাখাসহ ইহার পরিধি তিনশত 
টন ইহার ফল হ্থবর্য়্ নদীর জলে এ সকল ফল পড়ে এব* আোতোবেগে চুর্ণীকৃত হইয়। ্বর্নরেণুতে 
পরিণত হয়। 

হিসবন্ত সর্ববিধ প্রাণীর আবাপতুমি। এখানে চারি প্রকার সিহ আছে *-তৃণ, কল, পু ও 
কেশরী। প্রথম ছই প্রকার সিহ্ ডাডজ্জাশী। কেশরী সিহের দেহ খেতবর্। তিন যো দুর 

হইতে ইছার গর্জন শুনিতে পাওয়া যায়। * 

*. ক্ষেস) ও উৎপলবর্ণ “অশ্রশাবিক। নাষে আভিষ্তি হইতেন? 
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